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বনোৌবধিদপণ । 
বনৌষধির সার্থক পর্যাষ, গুণ, পরিচয়, উধধার্থ ব্যবহৃতাংশ 

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি সমন্বিত 

অভিনবনিষণ্ট, | 
শ্ীত্রীকোচবিহারাধিপতির অন্থজ্ঞাক্তমে ও তদীয ব্যয়ে 

শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ দ্বারা 
প্রীত ও প্রকাশিত। 

মহামহোপাধ্যায় যুক্ত বিজয়বন্র শেন কবিরপ্লন রচিত 

উপক্রমণিকা সংবলিত। 

বঙ্গান্দাঃ ১৩১৬। 
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নিঘণ্ট'ব্যবন্ধত পারিভাষিক শব্দের অর্থ। 
(১ “হাদনঃ ভম্তনং শীতো! বুচ্ছাইডডাহহেরছিৎ” | অমুক ভ্রবা শীত বলিলে 

এই বুঝাইিবে বে উহা! হলাদন অধ্ধাৎ স্বথকাতী, ভন, অর্থাৎ অশ্সার ও রক্ত প্রবৃত্তি 
রোধ, গবং মৃচ্ছ তৃষ্ণ', দাহ্ ও খন্ম প্রশমন । 

(২) ণউষ্ণ অিপরীতঃ সাত পাচনশ্চ বিশেষত” ॥ অগুক দ্রব্য উষ্ণ বলিনে 
বুঝিতে হইবে যে উহ শীতের বিপরাত গুণারিত অর্থাৎ উহা হুখকাঁর বা অতিসারাদির 
কোধক নহে, অপিচ মুচ্ছ, তৃষ্ণা, দাহ ও ধন্মজনক এবং ব্রণাদিকে পাকাইস্কা খাকে। 

(৩) “শ্নেহমার্দিবন্কৎ স্নিষ্ষো বলবর্ণকরন্তথাণ | যে বন্ত স্সেহ ও মুদত্বের কারণ এবং 

ধল ও বর্ণোৎপাদক তাহাকে ্গিদ্ধ বলে। 

(8) একক্ষস্দিপরীতঃ স্তাদ্িশেষাৎ স্তস্তনঃ খরঃ”। কক্ষ ল্গিগের বিপরীত গুগাস্বিত 

অর্থাৎ অমুক বন্ত কৃগ্ষ বলিলে বুঝিতে হইবে ষে উহ। কর্কশতা! ও কাঠিন্ের জনক, বল ও 

বর্ণের ভাঁসকারী এবং বিশেষতঃ থর ও ্তস্তক 1 

তাঁবমিশ্র বলেন-- 

দন্সিদ্ধিং ঝাতিঘরং শ্েশকান্রি বষ্যং বলাব্হম্। 

কক্ষং মীরপকরং পর” কফহর* মতম্। 
খেবন্ধ স্সিগ্ধ তাহা। বাছু নাশক, কফজনক, বৃদ্য এবং বলবদ্ধক। যাহা কক্ষ 

তাহা বাঁধু নক, এবং অত্যন্ত কফহর। 

(৫) «পিচিছিলো জীবনে বন্য: সন্ধান? শে্লো ওক-। যে জবা পিচ্ছিল 

খুণাস্থিত তাঁহা জীবন অর্থাৎ প্রাণ ধারক, বলঙজগনক, সন্ধান অর্থাৎ ভগ্ন ও চ্ছিক্সের স যোঁজক, 

গ্লেক্দজণক এব* শুরু | 

(৬) “বিশদে! বিপরীতোহস্রাৎ রেদাচুষণর়োপণঃ” | বিশনপ পিচ্ছিলের 

বিপনীত্ত অর্থাৎ উহ! অজীবন অদন্ধান, অবলা, লব এবং শ্সেগ্র্নক নহে। অপি 

বিশদ গুপ করেদাচুধণ অর্থাৎ ক্রেদশোধক-_আদ্রভাবের নাশক এব” তের পুরক॥ 

(৭) “দাহপাককর স্তীক্ষুঃসল্রাবণেশ কোন বস্ত তীশ্ষু বলিলে এই বুঝায় বে উহ! 

দাহজনক, ত্রণাঁদি পাঁকাইতে পারে এব" লাল! ও রসাদি শ্রাব করায় ॥ 

ভাঁবমিত্র বলেন_ 
পু 

সতী পিতকরং প্রায়ে। লেখনং কফবাতম্"। তীক্ষবন্ত প্রার পিনক। লেখন এবং 

কফবাতহ্র ! 



২ বনোৌষধিদর্পণ | 

(৮) “'ৃঢুরত্যথা”।_সৃদু ঝ| মন্দ গুণ তীক্ষগুণের বিপরীত অর্থাৎ ইহ! দাহকর, 

ব্রণাদ্দির পাঁচক ব! লাঁলাদি আবকারী নহে। 

(৯) "দাদোপলেপবলকদ্ গুরু স্তর্পগোরৃহণঃ? । অমুক বস্ত গুরু বলিলে এই 

বুঝায় যে উহা! সাদরুৎ মর্থাৎ অন্গগ্লানিজনক, উপলেপক্কৎ অর্থাৎ মলবৃদ্ধিকারী, বলক্কৎ, 
তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিজনক এবং বুংহণ হর্থাৎ দেহ বৃদ্ধিকর। 

(১৭) 'লঘুস্তদিপরীতঃ স্তাল্লেখনে৷ রোপণন্তথা”। 

লঘুগুণ গুরুর বিপরীত অর্থাৎ যে দ্রব্য লঘু তাহা, তর্পণ, সাদ, বৃংহণ, উপলেপ ও 

বলকৃৎ নহে। অপিচ উহ! লেখন এবং ক্ষত রোপণ। 

ভাবমিশ্র বলেন-__ 

“লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফরং শীঘ্পাকি চ। 

গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেম্বরুচ্চিরপাকি চ। 

লথুবস্ত বিশেষতঃ পণ্য, কফম্প এবং শ্রীপ্ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । গুরুবস্ত 
বাতহর, পুগ্িপ্রদ এবং শ্রেম্সজনক । অপিচ ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

(১৯) দ্দ্রবঃ প্ররেদনঃ সান্দ্রঃ স্ুুলঃ শাদ্বন্ধকারকঃ”। দ্রবাদি গুণচতুষ্টয 

উপচয়কর। 

ভাবমিশ্র বলেন-__ 

“স্থল; স্থৌল্যকরে দেহে জ্রোতসা৷ মবরোধকৃৎ 
দ্রবঃ রনেদকরে! ব্য।পী শুদস্তদ্বিপরীতকঃ 

(১২) “শ্লক্ষঃ পিচ্ছিগবজ্ভ্ঞেরঃ” | শ্রক্গ্ুণ পিচ্ছিলতুলা । ভাবমিশ্র অন্য অর্থ 
করেন-_্যদ্বঃ দ্বেহং বিনাপি স্ত।ৎ কঠিনোহপি হি চি্ণ+, 

(১৩) “কর্কশো। বিশদোযথা”।-কর্কশগুণ বিশদের তুল্য। 

(১৪) “ুখানবন্ধী হুঙ্গাশ্চ স্ুগন্ধো রোচনো মৃছঃ” | কোন বন্ত সুগন্ধ বলিলে 

বুঝিতে হইবে যে উহ! স্ৃথনুবন্ধী অর্থাৎ সুখোৎপাঁদক, সুঙ্গমা অথাঁৎ অনবগাহ, রচিপ্রদ 
এবং মুছ। 

(১৫) “দছুর্গন্ষো। বিপরীতোহস্মদ্'লাসারুচিকাঁরকঃ৮ 1 
দুর্গন্ধগুণ নুগন্ধের বিপরীত, পিচ উহা বিবমিঘ| ব| বমন এবং অরুচিকর। 

রোচনের বিপরীত বলিলেই অরুচি লব্ধ হয় তথাপি পুনঃ অরুচি শব্দ গ্রয়োগন্ধারা 

দ্বিবিধ অরুচির গ্রহণ .বুঝিতে হইবে । এক প্রকার অরুচিতে আহারের আকাজ্স 
থাকে না) অপরে আহার করিলেও বিরসত1 প্রাপ্ত হদ্গ। ছুূর্গঙ্গ বস্তু এই দিবিধ অরুচি 

আঁনয়ন করে । 



নিঘণ্ট,বাবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ। ৬ 

(১৬) “সিরোহহুলোমনঃ প্রোক্ঠ' ) কোন বত সর বিলে বুকিতে হইবে বে 

উহ। অপান বাডু ও মলের প্রবর্তক! অর্থাৎ অপান বায়ু সরল করে এবং কোষ্ঠ শুদ্ধি জন্মায় । 

(১৭) “মদো যাত্রাকৰঃ স্থত:”-_মদগুপ যাত্রাকর অর্থাৎ দেহযাত্রা নির্বাহকারী। 

(১৮) এব্যবায়ী চাখিলং দেহং ব্যাপ্য পাকার কলতে”। সাধারণতঃ এই নিয়ম বে 

ভুক্ত বস্ত পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পস্চাৎ সধুদায় দেহে ব্যাণ্ড হয়, কিন্তু বে সকল দ্রব্য 

ব্যবায়ী তাহার। অপকাবস্থাতেই সন্ত দেহ ব্যাপিয়। পশ্চাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয় ॥ 

০৯) পবিকাসী বিকসপ্গেবং ধাতুবন্ধান বিমোক্ষয়েং'। বে দ্রব্য বিকাসী 

তাহাও ব্যবাতী ভ্রবের মত পরিপাক পাইবার পূর্বেই অবিল দেহ ব্যাড হয়, অধিকন্ত 

ইহা ধাতু শৈথিল্য জন্মাইয়। থাকে । 

(২০) “আশুকারী তথাশুতবান্ধাবত্যস্থসি তৈলবৎ | 

তৈল যেমন জলে দ্রুত ব্যাপ্ত হয় তদ্ধপ যে বস্থ অতিসত্বর শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে 

তাহাকে আশুকাঁবী বল! হয়। 

(২১) "সৃগষত্ সৌন্াৎ কুপ্সেযু শ্রোতাবনুসরঃ স্থৃতঃ” ॥ 

যে বস্ত নিজ হুল্মত্বগুণে সত্বর শরীরের অতি ুক্ষ আোতঃ সমূহ অনুসরণ করে তাহাকে 

সুন্ষব বলে। 

(২২) *পচে্ামং বহিকৎ বং দীপনং তথ বা মিসিঃ* 
ে বন্ত পাচকাগ্ি দীপ্ত করে, কিন্তু আন পত্িপাক করিতে পারে না তাহাকে দীপন 

খলে, ষেমন__মৌরী। 
(২১) িচত্যামং ন বহি কুরধ্যাৎ ব্তদ্ধি পাচনমূ” । 

যে বন্ত আম পরিপাক করে, কিন্ত পাচকাগ্রিকে উদ্দীপ্ত করে ন! তাহাকে পাঁচম খলে, 

ফেমন-_নাগক্সের। 

(২৪) “ন শোধতি যদ্োষান্ দমাযোদীরহতাপি। 
সমীকরোতি সংবৃদ্ধান্ শমনং তৎ ষথামৃতা”। 

থে বন্ত, দোহত্রয় অর্থাৎ বাধু পি্ত কফকে উদ্ধাধোমার্গ ছারা অপনারিত করে না, 
সমানমানে স্থিত দোধকে প্রক্পিত করে না, কিন্তু বর্ধিত দোষকে প্রশমিভ করে 
তাহাকে শমন বলে। বেমল--গুলঞ্চ 

(২৫) “কহ! পাকং মলানাং বও ভিত্বা বন্ধ মধ নক 
তচ্চানুলোমনং ভেং ফা প্রোক্তা হরীতকী ॥ 

যে বন্ধ অপক দোষের পাক করিয়া, রুদ্ধ বাধুকে সরল করিয়া, অধোমার্গ স্বারা মল 

পাতিত করে তাহাকে অনুলোমন বলে। যেবন- হত্রীতকী। 



৪ বনৌধষধিদর্পণ। 

(২৬) “গক্জব্যং যদপটকুব শ্লিষ্টং কোটে দলাদিকম্। 

নয়ত্যধঃ স্বংসনস্তদ্ যথা স্যাৎ ক্কৃতমালকঃ”? ॥ 

কোটে স্থিত অপক মল, কফ ও পিত্তকে সেই অপক্।বস্থাতেই যে বস্তু অধোমাগে 

প্রবন্তিত করে তাহাকে অ্রংনন বলে। ঘেমন-_-সৌদাল। 

(২৭) পমলাদিকমবদ্ধং যদদ্ধং বা পিণ্ডিশং মলৈঃ। 

ভিত্বাধঃ পাতয়তি যদভেদনং কটুকী যথা” ॥ 

যে বন্ত অবদ্ধ (পাতলা), বদ্ধ (গাঢ়) কিংব! বাযুদ্ধারা পিগ্িত অর্থাৎ গুটুলে মলকে 

অধঃপাতিত করে তাহাকে ভেদন বলে। যেগন-_কটুকী। 

(২৮) “বিপকং যদপক্ধং ঝা মলাদিং দ্রবতীং নয়েৎ। 

রেচয়ত্যপি তত ভ্রেরং রেচন ক্ত্িবৃতা যথা”? ॥ 

যে বস্ত পক ব। অপক মলাদিকে দ্রব করিয়! অধঃপাতিত করে তাহাকে রেচন 

দলে। যেমন-__তেউড়ী। 

(২৯) “অপকং পিত্বশ্রেকসাকলচয়মৃদ্ধং নয়েতুযৎ। 

বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনসা ফলং যথা” ॥ 

যে বস্ত অপক পিত্ত, শ্রেম্ব। ও অন্ন মুখমার্গ দ্বারা প্রবর্তিত করায় তাহাকে বমন বলে। 

যেমন-__মদনফল। 

(৩০) "স্থানাদহিরনয়দুর্ধধে! বা মলসঞ্চয়ম্। 

দেহসংশোধনং তৎ স্যাদ্ দেবদাঁলীফলং বথা”। 

যে বস্ত দেহের সঞ্চিত মল, স্বস্থান হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক উর্ধী বা অধঃপাতিত করে 
তাহাকে সংশোধন বলে। যেগন-_দেবদালী। 

(৩১) "দীপনম্পাচনং বৎস্যাদুষ্ত্বাদ্,বশোষকম্। 

গ্রাহি তচ্চ যথা শুগ্ঠি জীরকং গজপিগ্লী” ॥ 

ঘে বস্ত্, দীপন, পাচন এবং উষ্/ত্বহেতু শরীরের দ্রববস্কে শোধণ করিয়। থাকে 
তাহাকে গ্রাহি বা সংগ্রহি বলে। যেশন-_শুঠ, জীরা, গজপিগ্ললী | 

(৩২) পবৌপ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্তাৎ লবুপাঁকাচ্চ যন্তবেৎ। 

বাতক্ৎ স্তত্তনং তত্স্যাদ্ যথা বৎমকটুণ্ট কৌ”। 

রুক্ষত্ব, শৈত্য, কষায়ত্ব এবং লঘুপাকী হেতু যে দ্রব্য প্রতিলোনভাঁবে বাযুপ্রকোঁপকাৰী 

হুইয়। অধে!গামী মলাঁদির রোধ জন্মায় তাহাকে স্তম্তন বলে। যেগন-__কুটজ ও সোণা। 



নিঘণ্ট ব্যবহৃত পারিভাষিক শবের অর্থ । ৫ 

হুঙ্রত টিগ্ননকার ভ্রীব্রক্গদেব সংগ্রাহি ও স্তস্তনের পার্কা এইকপ নির্দেশ 

করিক্াছেন_- 

গ্রাহিস্তক্গনাসিত্ন* যথ! তদভিদম্বহে 1 

আগ্েয্ুণকৃতিষ্ঠ তোর" স*পরিশোধা য। 
সগৃহাতি মল" ত স্তাৎ গ্রাহি ভষ্ঠাদযোষথ।। 

সমীরগুণভূরিষ* ঈতত্থাত যন্তভম্বতঃ। 
বিধায় বুদ্ধি" সুভুাতি ভ্তভ্তনং তদ্ যথা বটঃ | 

(৩৩) '্িষ্টান কফাদিকান দোবাুন্ুলঙ্জতি বন্থপাং। 

ছেদনং তৎ যখ। শ্রার! মরিতানি শিলাজতু ॥ 

যে বন্ত বলপুব্বক জযাট কফাদিকে অপসারিত করে তাহাকে ছেদন বল। যেমন 

যবক্ষারাদি, মরিচ ও শিলালতু। 

(৩৪) “ধাতুন মলান ব| দেহস্ত বিশোধ্যোল্লেখরেচ্চ যং। 

লেখনং তৎ থা ক্ষৌদ্রং নীরমুধ্চ" বচা যবা:৮,। 

যেবস্ত শরীরের ধাতু ও মল শোষণ পূর্বক ক্কশ করে তাহাকে কাঁয্চিকিৎসকগণ 

লেখন বলেন। ফেমন-_মধু উষ্ণলল বচ ও ইন্দ্রষব। শল্যতশ্বে লেখন শঙ্ষের অর্থ_-চম্দ্ 

বা ব্রণের কিঞ্ি'ৎ দারণ। 

(৩৫) “*স্সাদদ্যস্বেৎ ত্য হর্ষো বাঁজীকবং হি তৎ। 

বথাশ্বগন্ধা সুধী শর্করা চ শতাব্রী”। 

যে বস্ত নারীতে বাজিবৎ পুরুষের রমণসামর্থ্য মাস কি*বা যাহ! বী্ অথাৎ শুক্র 

বর্ধিত রে তাহাকে বাঁজীকরণ কহে। বেমন-__অহগন্ধা, তালমুলী চিনি ও শতমুলী। 

ধাজীকরণ তিন প্রকার--(১) ললনক (২) প্রবর্তক (৩) জনকপ্রবর্তক। ্রত্রহ্মদেৰ 

বলেন__“তত্র 'জনকং১ মা"সদ্বতাদিকং বং রসাদিধাতুক্রমেণ পরিণত* প্রধানধাতুপু্টি* 

কন্দোতি। «গ্রবর্তকং? উচ্চট্াহুর্ণাদিকং শুক্রবিব্রেচনকম। নচ তন্ত বৈরেচনিকো ক্যা 

শুত্রক্ষয়কারিহং স্তঃৎ। যতো বিরেচন* শুক্রস্ত পাতনাক্াভিমুখীভাবমাতকরণমূ? 

“অনক প্রবর্তকংঃ তু ক্ষীরগব্যদ্বতগোধুমাষকাকাণফশাদিকম । 

(৩৬) *সথাচ্ুক্রস্য বৃদ্ধি-্তাৎগুক্রলং হি তছগাতে। 

বথ1 নাগবশ্রাদ্যাঃ স্্য বাঁঞ্চ কপিকচ্ছজম্ঠ। 

যে দ্রব্য শুপ্রধাতু বছ্িত করে ভাহাকে শুক্রল বলে ॥ ফেমন-নাগবলা ও 

আল্কুলীবীজ। 



৬ বনৌধধিদর্পণ। 

(৩৭) “র্সায়নভ্ তজ জয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্। 

বথানৃত রুদন্তী চ গুগ্গুলুশ্চ হরীতকী”। 

বে বস্থ সেবন করিলে শরীর দতত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে এবং যাহ। 

অকালভরর1 উপস্থিত হইতে দেয় না! তাহাকে রসায়ন বলে। যথা__গুড়,চী, রূদস্তী, 
গুগৃগুল, হরীতকী। রুদস্তী অধুন। অপরিচিত। ইহার পরিচয়াথ নরহরি লিখিয়াছেন-__ 

“চণ্পত্রসদং পত্রং ক্ষুপান্চৈব তথাবিধঃশৈশিরে জলবিন্ুনাং শ্রবস্তীতি রুদস্তিক] । 

(৩৮) "পূর্বাং ব্যাপািলং কান্ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি। 

ব্যবায়ি তৎ যণা ভঙ্গ! ফেনঞ্চাতিসমুস্তবম্ ॥ 

অন্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হঠয়া পশ্চাৎ হয় গুণ প্রকাশ করে, কিন্ত যে দ্রবা ব্যবায়ী 

তাহা অপকাবস্থাতেই সর্বাশরীরে ব্যাট হইয়। স্বীয় গুণ দর্শাইয়া থাকে । যেমন ভাঙ, ও 

আফিম। 

(৩৯) “দন্ধিবন্ধাংস্থ শিণিলান্ করোতি বিকাঁশি তৎ। 

বিশোব্যোজশ্চ ধাতুভ্যো বথা ক্রমুককোদ্রবৌ” ॥ 

শরীরের সমস্ত ধাতু হইতে ওজোধাতুকে শোষণ পূর্বক ঘে দ্রবা সন্ধিবন্ধগুলিকে শিথিল 

করে তাহাকে বিকাঁশি বলে। যেদন-_সুপারি ও কোদ্রব। 

(৪০) “বুদ্ধিং লুম্পতি বত ভ্রধ্যং মদকারি তছ্চাতে। 

তমোগুণপ্রধানঞ। বথা মদ্যং সুরাদিকম্॥ 

যে বন্ত তমোগুণপ্রধান এবং সেবন করিলে বুদ্ধি লোপ পায় তাহাকে মদকারি ব| 

মাঁদক বলে। বেমন- সুর! প্রভৃতি । 

(৪১) নিজবীর্ষেঃন যন্দব্যং রুদ্ধ রসবহাঃ সিরাঃ। 

ধন্তে ঘদেণীরবং তৎ স্তাদভিষ্যন্দ যণা দধি" ॥ 
পিচ্ছিলত্ব ও গুর্ষত্ুহেতু যে দ্রব্য সবহা শিরাঁগণকে অবরুদ্ধ করিয়। দেহের 'ওরুতা 

জন্মাত্স তাহাকে অভিষ্যন্দি বলে। ষেমন--দধি। 

(৪২) “বিদাহী দ্রব্যদুদগার মরং কুর্ধযাততথা তৃষান্। 
হদি দাহ্ঞ্চ জনয়ে্ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাঁৎ?। 

থে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্ল উদগার, ভৃষ্া এবং বুকজাল! উপস্থিত হয় ও যাহা 

বিলগ্ধে পরিপাক প্রাণ্ত হয় তাহাকে বিদাহি বলে। 

“গৃহ্ধাতি ষোঁগবাহি দ্ব্যং সংসর্গিবন্তশুণান্। 
পচ্যমানং যখৈতন্সধু্রলতৈলাজ্যসুতলৌহাদি” | 

যোগবাহি ত্রবা, মংদর্িবন্্র অর্থাৎ যে বস্তর সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ 

করে। নধুর অগ্রিমহযোগে পাক নিষিদ্ধ, সুতরাং পচ্যমাঁন শব মধুর সহিত অস্বিত নছে। 



নিঘপ্টব্যবহ্ৃত পাবিভাঁষিক শব্দেব অর্থ । ৭ 

ভাবমিত্রক্কত এই যোগবাহি লক্ষণটী স শরচ্ছেদী নহে। এলে পণৃহাতি” পদ লইয়াই যত 

নন্দেহ। শ্রীকণ্ঠ দ্রিদ্ববোগের টীকা এসহন্ধে যে বিচার করিক়ছেন পাঠকের অবগতির 

অল আমরা। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি “তণ কেচিদেব সমাগিরন্-_বদৃদর্য ভরবযান্তরেণ 
স*ফুজযাত্মনঃ স্বভাব" হিত্বা সংযুক্তদ্রব্যন্বভাব এব অনুবর্ততে তৎ ধোগ্বাহীতি। নচৈতৎ 

উক্ত* যতে। যদ্যেব*যোগত। নিশ্টীয়তে তদানী* যোগবাহিদ্রব্যোপযোগঃ নিরর্থকঃ স্তাৎ। 

তথাহি_ফোগবাহিজ্রব্য মন্তরেণাপি যশ্বভাব* যদ্ভবা* প্রাক জাসীৎ তৎস্থভাবমেব যোগ 

বাহিদ্রব্যযুকষপি। তল্মাৎ অনৎ এতৎ যোগবাহিলক্ষণমিতি | কেচিত প্রশ্তাব* প্রতিলানতে। 

যত দ্রব্য* ভ্রব্যান্তরেণ যুক্ত" অন্যন্য দ্রব্যস্ত শক্ত্যুতকর্ষণ উৎপাদয়তি তৎ যোগবাহীতি। 
তৎ অপি অসমাক্॥ যন্মাৎ এব* অভ্যপগঘাৎ ন বহুনি দ্রব্যানি যোগবাহীনি স্থ্যঃ। তখাচ 

মধ্বাদেঃ অপি দ্রব্যস্ত কি৫িণ দ্রব্য সমানগুণ* শক্তযুৎকর্* কুর্বদেব দৃ্', তৎকথ* 

মধ্াদাবেব যোগবাহিত্ব* উচ্যতে ন অপরগ্তেতি। তদেতদপি লক্ষ** অশ্রুতত্বাৎ অলক্ষণ*। 

অপরত্বেধমাহঃ__যত ভ্রব্যান্ততরণ অনুগুণেনাপি যুক্ত তদ্গুণান্ অন্বর্থতে শ্ব" চ কার্য 

তদবিরুদ্ধ* কিঞ্িৎ করোতি তৎ বে!গবাহি দ্রবা*__ভৃত্যবৎ। যথ! ভূতাঃ স্বামিকাঁ্ধয" অত্যন 

স্বকীয় এপি শরীরযাপ্রাদিক* শ্বামাবিকুদ্ধৎ করোতি ভখৈব মধু মদনফলস"্যুক* বমন 

কাধ" করোতি নতু বমননিবারণ* মধুকার্ধ্য*। এব* মধু হরীতকীদ*যোগাৎ বিরেচণ কার্ধ্য 

মেৰ করোতি ন মধুকাধ্য* স্তস্তনরূপ* ইতি। যে তু অজৈব" প্রতিপন্নাঃ যদনফলাদেঃ 

শজ্ুৎকর্ষণ তথাবিধ অন্তি যেন মধুপধন্ধি কার্য মবধুত স্ব" কাধ্য* করোতি ইতি তে চৈব* 
চৌদয়ন্তঃ বচনীক্াঃ। যতঃ স্তস্তনদ্রব্যেন অন্যেন যেন কেনচিৎ স যুকতস্য স্বধাক্ষারস্যাপি 

শক্তিঃ কিঞিত অপহীয়মান। দহ! মধুনা অপি স্তস্তনঙ্থভাবেন অপি অন্ত ন অপহীয়তে 
মনাক্ অপি। অতঃ মধ্বাদেরেব যোগবাহিত্* ন অন্যন্ত। অপিচ অন্যদপি যোগবা হিদ্রব্য* 

অ্রিবৃতাদি মদনফলেন যুক্ত সৎ বিরেচনং বদন চ উভক্ন কাধ্য* কুবৎ দৃষ্ট* ন কেবল" 

বমন* এব ন বিরেচন* এব। তশ্মাৎ মধবাদেরেব যোগবাহিত্ব* স্থিতমতৎ। (ব্যাখ্যা 

কুন্মাবলী-_ব্রথশোথ)। 
(৪৩) পশ্থিরো বাতমল্তস্তী (যে বন্ত অপানবাধু ও মল রোধ করে তাঁহাকে 

স্থির বলে। - 

(8৪) সরন্তেযাং প্রবর্তকঃ+ 1ে বন্ত অপানবাযু ও মলের প্রবর্তক তাহাকে 

স্র--অর্থাৎ্ সারক বলে ্থষ্টমল শব্দের অর্থও এইরূপ 

(৪৫) পদারণং বিদারণ” পকশোফন্ত' --(&্কঠ্ঃ) যাহা লেপন করিলে পক 

শ্কোটক ফাটিয়া যাক তাহাকে দারণ বলে। দারণ ছুই পকার সুকুমার ও দারুপ! 

কপোতবিষ্টা গরভূতি সুকুমার দরণ এব" ক্ষার দারুণ দারণ) 

(৪৬) গীডনমূ__ পিডন* উৎধৈঃ পচন (ভবণঃ)ঘে ভ্রবোর লেপ দিলে 
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ব্রণের পুয়দি নির্গত হয় তাহাকে গীড়ন বলে। লেপের নিয়ম-_"ত্রণমুখং বহিষ্কৃত 

রাখিয়া লেপন করিবে-_যত শুদ্দ হইবে তত পুয়াদি আকর্ষণ করিবে। উদ্বাহরণ-_শেলু, 

শালী, বটাদি। 

(৪৭) প্লপন-__যাহা অবৃধ্য বা গুক্রগয়কারী তাহাকে গ্রপন বঙে। 

(৪৮) বিচারণমৃ-_"মনসোইনেকবিকমকারণম্ঠ। (ভন্বণঃ)। বে ত্রব্য ঘেবন 

করিলে মনে বিবিধ অভিনব চিস্তার আবির্ভাব হয় ভাহাকে বিচারণ কহে। যেমন 

পরিমিত মাতায় আফিগ। 

(৪৯) সন্ধানমৃ__"ঘাতবিশেষাৎ দিধাভৃতন্ত অবয়বস্ত একভাবঃ” (ডন্বণঃ)। 

শরীরের ভিতর কৌন স্থান ছিন় হইলে যে বস্ত ভাহ সংযোজিত করিতে পারে তাহাকে 

সন্ধান বলে। যেঘন-__লান্?, উরঃসন্ধানকারী, বববুল ভগ্রপন্ধানকারী। 

(৫০) জীবনীয়ম্-_“জীবনে হিতঃ জীবনীয়ঃ, জীবনীয়শন্দেন ইহ আঁমুষ্যত্বম- 

ভিপ্রেতম্, সৃচ্ছিতন্ত সংজ্ঞাজনকত্বেপি জীবনীয়ত্বং ব্যাথোয়ং” | 
বাহা আঁঘুর পক্ষে হিতকর তাহাকে জীবনীয় বলে। কোথাও মৃচ্ছিতের ভ্ঞানোৎ- 

পাক অর্থেও জীবনীর শব্ধ ব্যবহৃত হয়। 

(৫১) তৃপ্ডিস্বস্-_তৃপ্ডিঃ শ্রেঘবিকারো। যেন তৃপ্তমিব আত্মানং মন্ততে, তদ্সং 

তৃপ্তিরম্” ( চক্রপাণিঃ )। 

ভোজন না করিয়! ভূক্তের ন্যায় পরিতোষকে তৃপ্তি বলে। তৃপ্তি শ্লেক্ষবিকার। যে 

বন্ত এই তৃপ্ডিকে বিনষ্ট করে তাকে তৃপ্তি বলে। যেমনি, চিতা, বিড়, গুড়,চী। 

(৫২) বিরেচনোপগঃ-_“ বিরেচনক্রিয়ায়াং  সহায়ত্বেন উপগচ্ছতীতি ”। 

(চক্রপাণিঃ )। 

যে বস্ত বিরেচনক্রিয়ার সহায়তা করে তাহাকে বিরেচনোঁপগ বলে। যেমন 

দ্রাক্ষাণ গন্তারী, অভয়।॥ ন্বেদোপগ বননোপগ প্রভৃতির অথও এইবপ। 

(৫৩) পুরীষবিরজনীয়ঃ-__“পুরীষন্ত বিরঞজনং দোষমঘদ্ধনিরাসং করেোভীতি” । 

€চত্রপাণিঃ )। 

যেবস্ত মলকে দোষ সন্বন্ধ বর্জিত করে তাহাকে পুরীষযবিরজনীয় বলে। এখানে 

চক্রপাণির উক্তি স্পষ্ট নহে দোষ সম্বন্ধ নিরাস কি? কি দোষ? টীকাঁকার স্পষ্ট বলেন 

নাই। আমায় বোধ হয় বে দ্রব্য মলের শুভ্র কৃষণাদি বর্ণ দুর্বীভূত করিয়া মলকে স্বাভাবিক 
(ঈবৎ পীতাভ ) বর্ণে রপ্রিত করে তাহাই পুরীষবিরজনীয়। 

সুত্রবিরজনীয় শব্দের অর্থও এইদ্ধপ। 
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(৫8) শোণিতাস্থাপনমূ-_শোনিতস্ত ছট হতরিপপ্বত্য প্রক্কাতী শোবিতং 

স্থাগরতি শোপিতাস্থাপনম্” ( চক্রপাণণঃ )1 

রক্তের দোষ বিনষ্ট করিয়া যে বন্ত বক্তকে প্রক্কীতস্থ করে কায চিকিৎসায় তাহাকে 

শোণিতান্থাপন বলে। যেখন,সধুত হরিমধু। কুছুম। শল্যতন্তরো্ত শোনিতা- 

স্থাপন শক অর্থ ”“শোণিতাতি গরবৃন্ধিতশ্ুনমূ" (ডবণঃ) যাহা ভুরি রকভ্াব রোধ করে। 

শল্যতন্ত্ের মতে শোণিতাস্থাপন চতুবিধ ফধা-_“সন্ধানং স্বন্দনখৈব পাঠনং দূহনং তথাশ। 

(৫৫) বেদনাম্থাপনমূ__“বেদনাক়াং দস্ৃতায়াং ভাং নিহত্য শরীরং প্রন্কৃতৌ 

স্থাপয়তীতি বেদনাস্থাপনম্” ( চক্রপাপিঃ )। 

সঙ্গাত বেদনাকে বিনই করিহা? যাহা শরীরকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে তাহাকে 

বেদনাস্থাপন বলে ॥ 

(৫৬) প্রজান্থাপনম্-__" প্রজোপঘথাতকং দোষং হত প্রজাং হ্থাপরতীতি 

(চক্রপাণিঃ)। 

যে বস্ত্র গর্ভীশয়্ের সন্তান বিনাশকারী দোষ দূর করিয়া উহাকে লম্মানস্থিতির 
অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করে তাহাকে প্রজান্থপন বলে। 

(৫৭) শোণিতপ্রমাদনম্-_ইহা শোণিতাস্থাপনের পর্যায় ॥ 

(৫৮) নির্বাপণমৃ-_ঘে বন্ত পাকাভিদুখী শ্ফোটকের বেদনার উপশম করে 

তাহাকে নির্ব্বাপণ বলে। যেমন-_বালা, হোগা! প্রহথতি। 

(৫৯) সংজ্ঞান্থাপনয্__“সংস্ঞাং ভানঞচ স্থাপয়তীতি” (চক্রপাণি )। 

যে বন্ধ লুপ্তসংল্রের ভ্রান আনয়ন করে তাহাকে সংজ্ঞান্থাপন বলে। যেমন হি্ু। 

(৬০) বয়ঃস্থাপনযৃ_ _+বরন্তরুণং স্থাপস্তীতি বরঃস্থাপনম্” (চক্রপাণিঃ ) । 

যেব্রব্যের গুণে মানুষের তাক্ুপ্য দীর্ঘকাল স্থা্ী হয় তাহাকে বরঃছ্থাপন বলে। 

যেমন-.শালপর্ণী, যওুকপর্ণী, পুনর্ণবা প্রস্থৃতি ? 

(৬১) বিজ্লাপনমূ- পজুব্যাদিমর্দনেন  বিলযনম* (ভবপ:)। শ্রীকণ্ঠ 

বিখিয়াছেন--“বিস্লাপনমিহ কেবল মন্ু্ঠাদিমর্দনে ন পরিভাবিতং গ্রাহত কিন্তু বিজ্লাপ্যতে 

'অনেনেতি বুৎপত্তযা বহির্সর্জনন্ূপে শমনে শোফবিলগনকরে প্রলেপনপরিষেকাত্যঙ্গ- 

দাবপি বর্ততে ৷ 

অঙ্ুল্যাদি দ্বারা মদ্দিনপুর্বক কীচা ফোঁডাঁকে বসাইদ্থা দেওয়াকে বিশ্লাপন বলে। 

এমন অনেক দ্রবা আছে বন্থার! অপক স্ফোটক প্রলি্ত করিণে স্কোটক বিলীন হয় অর্থাৎ 

বসিয়! যায়। এইন্রপ ডুব্কেও বিল্লাপন বলে। যেমন গন্ধবিরজা প্রতৃতি। 
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(৬২) পাঁচনঃ__“পাচন: দোবাময়োঃ শৌথন্ত বাঁ” (ভবণঃ )। 

বে বস্ত্র বাত, পিন, কফ, আন কিন্বা শোথের পরিপাক জন্সায় তাহাকে পাঁচন বলে। 

“্জরণঃ আহারহ্য” (ভনণঃ )। (৬৩) জরণঃ 

বে বস্তু ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করে তাহাকে জরণ বলে। 

(৬৪) তর্পণঃ- তৃপ্তিজনক ও রদধাতুবৃদ্ধিকর বস্তকে তর্পণ বলে। যেমন_- 

ছ্রাক্ষাদদি। 

(৬৫) বৃংহণঃ--ধাতুবলবৃদ্ধিকর বস্থকে বৃংহণ বলে। উপচয় ইহার পর্ধ্যায়। 

কাঁক্ চিকিৎসায় বুংহণের বিপর্ীতার্থে লেখন শক প্রধুক্ত হয়। 

(৬৬) প্ুংক্ড্োপঘাতি-_ষে বস্ত শুক্রক্ষয়কর তাহাকে পুংঘৌপথাতি বলে। 

যেমন-ক্ষারাদি ও খাখন (পোল্তর ঢটেড়ি)। এমন অন্পপান আছে যদ্দারা শুক্রক্ষয় 

হইতে পারে। বৃন্দ বলিয়াছেন__অন্নৈরন্লোষ্চলবণৈরতিমাত্রোপনেবিতৈ: সৌম্যধাতুক্ষয়ো 

দৃ্:-” 1 সৌম্যধাতু শুক্র। 

(৬৭) মার্গবিশোধনঃ-_“মৃত্রনাডীত্রণাদিমার্গবিশোধনঃ (ভ্ণঃ )। 
(৬৮) কোষ্ঠবিদাহী-_থে বস্থ অতিমাত্রায় সেবন করিলে উদরের অভ্যন্তরে 

জালা অনুভূত হয় তাহাকে কোষ্ঠবিদাহী বলে।” যেমন-_অল্ন। 

(৬৯) কফবিলয়নম্-_বে বন্ত সেবন করিলে 'অতিশুদ শ্নেক্সা তরলতা প্রাপ্ত হয়, 

তাহাকে ককবিলযুন বলে। যেমন-_অতিমান্রায় ভুক্ত অন্নরস। 

(৭০) অনাগতাবাধপ্রতিষেধঃ__-যে বস্ত্র “অনাগত” যাহা সংপ্রতি নাই, এক্ধপ 

“আবাধ' পীড়া, পপ্রতিবেধ' নিবারণ করে, তাহা 'অনাগতাবাধ প্রতিষেধ। যেনন-_-লোঞ 

অনাগত চক্ষুপীড়ার এবং ভৃঙ্গরাঙ্জ অনাগত পলিতের প্রতিষেধ। 

(৭১) শুত্রবিরে€নীর-_“শুতরস্ত বিরেচনং করোতীতি” (চক্রপানিঃ )। 

ধাহা মুর ল্রাব করায় তাহাকে মুত্রবিরেচনীয় এবং যাহ! মুত্রের উৎপাদক 

তাহাকে মুত্রজনন বলে। গোক্ষুর নুঞ্বিরেচনীর এবং ইচ্ষু সুক্রজনন। পুরীষ বিরে- 

চনীর এবং পুত্নীধজনন ধেমন এক নহে, তদ্রুপ বুত্রবিরেচনীয় ও মৃত্রজনন শঙ্ একার্থবাচী 

নহে। দুত্রবদ্ধন শন্ব সুত্রদননের এবং মু্রল শব্দ মৃত্রবিরেচনীয় শবের পর্য্যায়। 

(৭২) শ্রেগ্সপ্রসেকি-_থে বস্ শ্লেক্সা শ্রাব করায় তাহাকে শ্লেক্সগ্রসেকি 

বলে। যেনন--মারদরনরিচ। “কফোত্সারি+ এবং “কফনির্থরণ'-_ ইহার পর্য্যাযস্বরূপ গৃহীত 
হইতে পারে। 



ভেষজকল্পন! বিষয়ক পাবিভাষিক শবের অর্থ । ১১ 

(৩) উৎক্েশকারি-__বে বস্ত পেবন করিলে উৎক্রেশ 'বমি হয হয়” এই ভাঁৰ 

আনবন করে তাহাকে উত্তেেশকারি বলে। যেমন--চোক্ (হিঃ)1 

(৭3) কণ্ঠ প্রস্থতি। যে সকল বস্তু কঠরোগ ব! স্বর, নেত্র, কেশ, ত্বক, দত, 

€মধা ও আধুরপক্ষে হিতকর তাহাদিগকে বথাক্রমে কা, নেঙ্্য বা চক্ুঘ্য, কেস্ত, তব, দস্তা, 

মেধ্য এবং আযুষ্য বলে। ন্বর্ধয ও ন্ব্রশোধিনী কঠ্যের পর্যা়। 

(৫) ক্ষবণ--যে বস্ত হাছি জন্মায় তাহাকে ক্ষবণ বলে। যেমন-_কটুফল 

প্রভৃতি! 

ভেবজকণ্পনা৷ বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের অর্থ। 

ক্কাথঃ-_ভেষজদ্রব্যের ঘোডশগুণ জলদ্বার। সাধিত এবং চতুর্ভাগ্াবশিষ্ট কল্পনার 

নাম কাথ। শৃত ইহার পর্ণ্যা়। বতগুলি ভ্রব্যের পান প্রস্তত করিতে হইবে মেইখুলি 

মিলিত হইয়া দ্রই তোলার অধিক হইবে না। জল আধ সের, শেব আধ পোয়া থাকিবে 
পাচন মাটার পাত্রে মৃছআালে পাক করিতে হয়। 

শীত কষাযঃ-__"শীতঃ শর্ধরীমুষিতোমতঠ ॥ দ্রঝাদাপৌখিতাৎ তোরে প্রতধে 
নিশিসংস্থিতাৎ। কষায়ে! যোহভিনির্ধাতি স শীতঃ সমূদাহতঃ"। 

কুটিত ভেষ্গ উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিত) এক বাতি অধিবাগিত করিলে শীতকধায় 
প্রস্তুত হয়। যে দ্রবোর লীতবঘাত্ন প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ছয় ৭ জল দিতে হইবে 
অর্থাৎ দ্রব্য ১ তোল! হইলে জল ৬ তোলা হইবে। 

ফাণ্টঃ__দক্ষিত্রেঞ্চতোকে মৃদিতঃ ফান্ট ইতাভিতীকতে” 1 

ভেষদদ্রব্য উঞ্চদলে নিক্ষেপ করিয়া কিন্নংকাল ঢাকিয়া রাঁধিয়। পরে মর্ছন ও বন্ত্রপৃত 

করিয়া লইলে ফাণ্ট প্রস্থত হয়। 

স্বরলঃ--“শ্বরদহ শবে! রসঃ প্রো 1 

আর্দরদ্রব্য হইতে যে রস গাপিত হয় তাহাকে স্বরস বলে? 

কন্কঃ২কোন ভ্রব্যকে চূর্ণ বা শিলায় পেষণ করিলে সেই ভ্রব্যের কৃল্ষ প্রস্তত হয়। 

পানীয়ম্_-'কর্ষমা্ং ততোত্রব্যং সাধবেৎ প্রাস্থিকেহভসি । 

ভেষজভ্রব্য হই তোল! এবং জল ছই সের সহ পাক করিয়া অদ্ধীবশেহ থাকিতে 

অবতারিত করিলে পানী প্রত্তত হস) যেমন-__অরের পিপাসাদি নিবৃতির জন্ত বড়ঙ_- 

পানীক। 



১২ বনেইষধিদর্পণ । 

গ্ীরপাকঃ 
শীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ”। 

যে দ্রবোর ক্গীরপাঁক করিতে হইবে ভাহার আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ের চতুণ্ডণ জল সহ 

পাক করিয়া হৃগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে অবতারিত করিলে ক্ষীরপাক নির্বাহ হয়। 

ংস্টারং শ্ীরাৎ তোয়ং চতুগুণম্ । গ্ষীরাবশেরঃ কত্ববাঃ 

ভাঁবনা__পদ্রবেন যাবত! সম্যক্ চুর্ণং সর্বাং প্ুতং ভবেৎ। ভাবনায়াঃ প্রমাণত্ত 

চর্ণে প্রোক্তম্ন- 1 “সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ” | 

কাথেবা রসে কোঁন উধধকে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শু করাকে ভাবন1 বলে। 

বিশেষ উল্লেথ না থাকিলে ক্রমশঃ ৭ বার এ্ররূপ আপ্লুত ও বৌদ্রশুদ্ধ করিতে হয়। 

পুটপাকঃ__দ্রব্য নাপোখিতং জন্,বটপত্জাদিমষ্পুটে ৷ ঝেষটযিত্বা ততে। বন্ধা দৃঢং 

রজ্দাদদিনা তথা মুলেপং ছাগুলং কুর্াৎ মথবাছুলিদাতরকম্। দহেৎ পুটান্তরাদগ্ৌ 

যাবল্লেপস্ত রক্তুতা1” 
যে দ্রব্যের পুটপাঁক করিতে হইবে তাহাকে জলে ধৌত করিয়া কিঞ্িংৎ পেষণ করিবে। 

পরে জান ও বটের পাতা৷ বেষ্টন করিয়া উহার উপরি ১ বা ২ অন্ভুগি পুরু মাটার লেগ 
দিবে। এই দৃৎপিগ্ড ঘুটের আগুণে তাবৎ দগ্চ করিবে যাবৎ মৃ্পিণ্ডের বৃহির্ভীগ রক্তর্র্ণ 
নাহয়। অতঃপর অগ্নি হইতে বহিগ্লুত করিয়া অন্তরস্থ ভেষজ গ্রহণ পুর্বাক রস নিদ্দাশিত 

করিবে। এই কল্পনার নান পুটপাঁক। 

কাঞ্জিকমৃ--আশুধান্তাং পেোদিতঞ্চ বাঁলমূলন্ধ পণশঃ। রুতং প্রগ্থমিতং পাশুং 

জলং তত্রাঢকং 2িপেৎ। তাবৎ সন্ধায় সংরঞ্গেদ্ ঘ'বদয়ত্বমাগতম্। কাগ্জিকংতঙ্ু, 

বিভ্ঞেয় মেতৎ সর্বত্র পৃভ্িতম্£। 
আউশ ধান কুটিয়। ও কচি মূলা খণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিয়। /২ মের লইবে এবং 

/৮ সের জলের সহিত মৃৎ্পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ আবৃত করিবে। যতদিন না জল 
অগ্নবস হয় ততদিন রাখিতে হইবে। গ্ত্ব প্রাপ্ত হইলে ছীকিয়া লইবে। ইহার নাম 

কাঞ্জিক। 

আরণালম্-_“তুলামিতং যষ্টিকতগুলস্ত। প্রগৃহ চানং বিধিবদ্ধিধায়। দ্রোণেহস্তসি 

ক্ষিপ্ত মথ ত্রিযামন্। তৎসপ্ত রক্ষে« পিহিতং প্রযন্রাৎ। তত্রৈব বন্ধং সকলং নিরস্তেৎ। 
তৎ কাপ্জিকং কথ্যতে আরণালঘ্।% 

বষ্টিক ধানের অন্ন পাঁক করিয়া শী অন সাড়ে বার সের, বত্রিশ সের জলের সহিত 

একুশদিন আবৃত মুখ বৃৎপাত্রে স্থাপন কারয়া ছাকির। লইলে আরণাঁল প্রস্তত হয়। 
ভাঁবমিশর বলেন__ খোঁস| ছাঁড়ান, কাচা বা সিদ্ধ গোধূ্ এরূপে স্থাপন করিলেও আরণাল 
প্রস্বত হয়। 



ভেষজকল্পনা বিষ্যক পারিভাষিক শব্দের অর্থ । ১৩ 

তৃষাম্ু বা তুযোৌদ কমৃ-_“ছুষ্টান্ সাবতুষান্ সিদ্ধান্ যবাংস্ত চুরণদংযুত ন্ আশু 
তানগ্তমা তৎ আাতং তচ্চ ভূষোদকমূ” | তুযোদকং যবৈ বামৈঃ সতুবৈ: শকপীকৃতৈ। 

মাবকলায়ের ভাজা খোস! এব* সিদ্ধ ও চূর্ণাকুৃত যব ভুলের সহিত সিদ্ধ করির। যাবৎ 
অল্পহ প্রাপ্ত না হয় তাবৎ স্থাপন করিবে। কি*বা খোষা সহিত কীচা যব কুটিত করিয়া 

জলদহ অন্লভাবাবধি স্থাপন করিলে তুষাম্ব, প্রস্তুত হয়। 

মৌবীরমূ-_“সৌবীরন্ধ যবৈ খাৈ: পকৈবা নিস্তবৈ: কৃতম। গোহমৈরপি সৌবীর 
মাচাধধ্যাঃ কেচিদুচিরে”। 

খোনাছ'ডান কীচা কি“ব! খোাছাড়ান গগিদ্ধ বব বা গোধুম জলে আবৃতমুখ পাত্রে 

সন্ধিত করিলে অর্থাৎ পাঁজহিলে যে সৌবীর প্রস্তুত হয় তাহাকে বথাক্রমে যবলৌবীর ও 
গোধুম সৌবীর বলে। 

স্ুক্তং চুক্রম্ন শিয্স্থাদি শুচৌ ভাতে সুডক্বৌদ্রকাতিকম। বর্তূ ধাুরাশিশ্কং 

স্ুক্তং চুক্রং তচ্যতে” মন্থপ্রস্থতির মাত্রা বগ/-_“গুড়মাক্ষি কধান্তানমস্সু ছিগুণং ত্রমাৎ। 

স*শস্তি চুক্রসিদ্ধার্থং_??। 

খড়, মধু; কাঞ্িক, মস্ত অর্থাৎ দ্বিগুপবারি যুক্ত দধি, ও জল ক্রমশঃ দ্বিগুণ (অর্থাৎ 

গুড়ের দ্বিগুণ ষধু মধুর দ্বিগুণ কাল ইত্যাদি) মাত্রায় লইক পরিস্কৃত মৃৎপাত্রে আহরণ 
করিস! যে খুতে প্রস্তত কঙ্া হইবে সেই খধতুতে সন্ধিত হইবার জন্য যতদিন রাখা উচিত 
ততদিন খান্ত রাশির ভিতর রাখিলে নুক্ুক্প্রস্থত হইবে। 

কোন খতুতে কতদিন রাখিতে হয় তাহার বিধি__ 

“ঘনাতাযে তথা গ্রীষ্মে সন্ধানং ষড.দিন* তবে হেমন্ত শিশিরে স্থাপ্য* ভিযক্ দৃষদি 

তেনবৈ। প্রাবৃড়বসন্তে ষন্ধান* ভবেদই দিনেন বৈ” । বিশেষ উক্তি না থাকিলে সন্ধান 

বর্গোক্ত যাধতীয় সন্ধান সন্ধিত করিবার এই বিধি বুঝিতে হইবে । 

আসব$ঃ-_-হুরাতে বিবিধ কুটিত দ্রব্য ভিজাইয়া আবৃতযুধ পাত্রে সপ্তাহকাল 

বাখিবে। সপ্তাহান্তে ছাঁকিয়! লইলে আসব প্রন্থত হম্ব। ইহা আত্রেরস*হিতার মত। 

বৃদ্ধকুশ্রুত বলেন-_অন্ুত্ত স্থলে আসবের জলাদিদান বিধি এই--জল্য ৩২ দের, গুড় সাডে 

বার সের, মধৃ্ড নলের এক পোজ, গুধধত্রব্য ১সের এক পোস্কা। আহ্তমুখ ম্বৎগাতে 

রাখিয়া সক্ষিত করিবে। 
অরিষ্টমৃ-_অরিষ গন্থতপ্রণালী আসবের তুল্য-_কেবল ইহাতে কুটিত “ভব 

দ্রব্যের পরিবর্তে উধধদ্ব্যের কাথ দিতে হয়। 
সীধুই_পকরস ও শ্িতরপ ভেদে সীধু ছিবিধ- ইন্ছুরস আল দিয়! তাহাতে উষধদ্রব্য 

ভিনাই রাবি স্ধিত করিলে পকরস সীধু এবং কাচা ইস্ুরসে সাধিত সীধুকে শীতনীঘু 
বলে। 
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আন্ৃতম২ কোন কন্দ বা মুল বা ফলকে পেষণ করিয়া লবণ মিশ্রিত জলে 

দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখিলে সন্ধিত হইয়া অগ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম আন্গৃত। 
প্রমথ্যা-_-মতি উত্তণরূপ পিষ্ট বে কোন দ্রব্য ৮ তোলা (ইহার সহিত অন দ্রব্য 

থাঁকৃক ব! না থাকুক) ৬৪ তোল। জলে সিন্ধ করিয়া এক চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। 
ইহার নাম প্রমথ্য।। 

রপক্রিয়া, অবলেহ, প্রাঁশ-ক্াথ পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে 'রসক্রিয়া' 

নামে অভিহিত হয়। ইহা অবলেহ ও প্রাশ নামেও কগিত হইয়! থাকে । 
লেপঃ__আলেপ ও প্রদেহ ভেদে লেগ দ্বিবিধ_-পিষ্ট শীতল বস্থ পাৎলাভাবে 

লেপন করিলে আলেপ এবং উহ! উঞ্ণ ও পুরু করিয়া লেপন করিলে প্রদেহ বলিয়! 

কথিত হয়। 

পরিষেচনম্__ ব্রণের বেদনাদি প্রশননার্থ উষ্ণ ককাথ সেচনকে পরিষেচন বলে। 

অবচুর্ণন ও গুগুন-__ববাদি চূর্ণ দ্বারা পুরণ করাকে অবচুর্থন বলে। গুঙন 

অর্থাৎ গড়ান যেণন শুলরোগীর উদরো(পরি তিলগুড়িকা গুওনের উপদেশ আছে। 

উদ্র্তন-_কোন ওুবধদ্রব্যের দ্বারা গাত্রনার্জন করাকে উদ্র্ভন বলে। ঘেশন 

পিষ্টহরিদ্রার দ্বারা গান্ধ উদর্ভঘন করিলে কও, গাত্রের বিবর্ণত। ও রুক্ষতা বিনাশ পায়। 

পিচৃধারণমৃ__ক্ষহে বা কোন ভ্রবোর ক্াথে তুল বা বন্তুখ'ও ভিজাইয়া শিরঃ, যোনি 

প্রভৃতি অঙ্গে স্থাপন করাকে পিচুধারণ বলে। 

কবলঃ, গণ্ষঃ 
রাখিলে দুখ নাড়িতে পার। বায় ন। তাহাই গঞষের এবং যতটুকু রাখিলে সঞ্চালন করিতে 

পার! যায় তাহা কবলের, নাত্রা। 

অগ্রন কর্পা__£উবধদ্রব্য নপবাদিবোগে ঘর্ষণ করিয়। 'কাছল পরার মত' অস্কুলি বা 

সুখে ওষধ ধারণাত্মক কল্পন। বিশেব। যতটুকু তরলদ্রব্য মুখে 

শাস্সোক্ত সংস্কারযুক্ত শীনক শলাকাযোগে চক্ষুতে ব্যবহার করার নাম অগ্রান | লেখন 

রোপণ এবং প্রসাঁদন ভেদে অগ্চন দ্রব্য তিন প্রকার। 

আ্চ্যোতিনন্__কাণ, মধুং আসব ও মেহাদি বিন্দু বিন্দু করির! চশ্গুর অভ্যন্তরে 

পাতিত করাকে আঁন্চ্যোতন বলে। নাঁআ-_লেখনার্থ ৮ বিন্দু, স্সেহানার্থ ১০ বিন্দু 

রোপণাঁর্থ ১২ বিদ্দু। 

বিড়ীলক-_অক্ষির বহির্ভাগে প্রদন্ত লেপকে বিড়ালক বলে। 

_পিশু- পিষ্টভেবজ বস্থাস্তরিত করিরা, রোগী, মুদ্রিত নেত্রে নেত্রের উপরি ধারণ 
করিবে। এই কল্পনার নাম পিগু | 
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বন্তিঃ- নিরুহ ও অন্থবাদন ভেদে বস্তি ভই প্রকার । ক্সেহ দ্রব্য দ্বারঃ প্রদত্ত 

বনস্তিকে অনুবাসন এব* কাথ ছুগ্ধ তৈল ছার! প্রদত্ত বস্তিকে নিরহ বলে! অনুবামনকে 

মাত্রাবস্তি এবং নিরুহকে আস্থাপন বলে। 

শিরোবস্তিঃ_-একথও দ্বাদশাদুল টন্মকে মন্তকের চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয্না মস্তক 

ও চন্মের সন্ধি পিষ্ট মাষকলার ছারা রোধ করিবে। এই চম্মক্ৃত গুহা! ঈষদষ্চ তিল 

তৈলে পুর্ণ করিয়া যাবৎ নাসা কর্ণ সুখ হইতে শ্রাব না হর তাবৎ ধারণ করাকে 

শিবোবস্তি বলে। 

স্বেদঃ-_ধোজনার প্রণালী ভেদে শ্বেদ চতুবিধ_যথা তাপশ্থেদ উপনাহ শ্বেদ 

জবন্বেদ ও বাম্পস্েদ | প্রয়োগ বিধি যথা-_ 

তপ্তৈঃ সৈকতপাণিকাংস্তবদনৈঃ স্বেদোহ্থ বাঙ্গারটকঃ। 
লেপাছাতহ্বৈঃ সহালবণন্েটহং সুখোঠৈঃ শখ) । 

এব* তগ্তপর়ে(হসুবা তশযনকাথাদিসেকাদিভিঃ॥ 

তপ্তৈস্তোক়নিষেচনোড ববৃহদাশ্পৈঃ শ্লাদ্যেঃ ক্রমাৎ । 

তথ বানুকা, পাঁণি, কা"স্তপাত্র কিংবা বস্ত্রের বা খদিরাদি অঙ্গারের শ্বেদকে তাপস্বেদ 

বলে। অল্প, লবগ ও শ্েহ যুক্ত, ঈষছ্ষঃ, বাতহর ভেষজের লেকে উপনাহ শ্বেদ অর্থাৎ 

পুষ্টিশ, এবং তগ্ত দুগ্ধ জল ও বাঁতহর কাখাদি পরিষেচন ব! তাহাতে অবগাহন করাকে 

দ্রেবন্থেদ বলে। অগ্রিবৎ উত্তপ্ত শলাদি কাখাদি বারা সেচন করিলে যে বাপ্প উখিত 

হয় তদ্ছখিত শ্েদের নাম বাচ্পস্বেদ ॥ ইহাকে গ্রামালোকে “ভাপা বলে। স্বেদের 

অপরাপর ভেদ চারক স্থুত্র স্থানের ১৪শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। 

রসবীর্যযবিপাকারদি বিষয়ক প্রস্তাব । 
স্থুলতই রমভেদ। 

রস ছক্প প্রকার-_মধুর, অঙ্গ, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষার। এই মধুরাদি রস দ্রব্যে 

বাক্ত ও অব্যক্ত ছ্বিবিধ ভাবে অবস্থিত। কোন দ্রব্যের (শুষ বা আর) দিহ্বার সহিত 

সম্বন্ধ হুইবামাত্র যে রধের উপলব্ধি ব! আশ্বাদ অস্তে বহু পশ্চাৎ বে রস অনুভূত হয় তাহা! 

উহার বাক্তরদ যেনন যষ্টিমধুর মধুরত্ব জিহ্বা সম্বন্ধ মাত্র ব্যক্ত এব” ঈষৎ তিন্ুত্ব আশ্বাদান্তে 

ব্ক্ত। অনেক দ্রবে এইকপ একাধিক ব্যক্ত রস অনুসৃত হইয়া থাকে। উদাহরণ-_ 

পকাম্, আমলকী রমোন প্রভৃতি। ্িহ্বাও সহিত পক আত্রাদির সম্পর্ক স্থাপিত হইবা 
মাই ফুগ্রপৎ ্ূসযুগলের অনুভূতি হত হুতরা* এই সকল দ্রযোর হিবিধ রসই আশ্বাদমাতে 
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ব্যক্ত বলিতে হইবে। পরিপক আগ্রের মধুর ও অন্ন এবং আমলকীর অগ্নও কষায় এই 

দ্বিবিধ রসই আস্বাদমাত্রে ব্যক্ত। আতার্ধ্যগণ অনেকস্থলে দ্রবা বিশেষের এমন রসের 

উল্লেখ করিয়াছেন যাহ| অস্মদীয় জিহ্বার বিষয়ীভূত নহে। উদাহরণ--আমলকীর রস 

নির্দেশে সুরত বলিয়াছেন “অগ্্ং সুমধুরং তিক্তং কষায়ং কটুকং”-_-(স্থঃ ৪৬ অঃ) মামরা 

পন্ধাপক কোন আমলকী ফলেই তিক্ত বা কটু রদ অনুভব করিতে পারি না। 

আঁমলকীগভ এই তিক্ত ও কটুরদই আমলকীর অব্যক্ত রস বা অন্ুরম বলিয়া অভিহিত 

হইয়। থাকে । দ্রব্যের অন্রস কর্শদর্শন ঘ্বার। অনুমিত হয়। 

অতঃপর ভূতসংদর্গে রসের উৎপত্তি লিখিত হইতেছে। 

মধুরঃ-- ছিম্যম্ুগুণধাহুলণাৎ মধুরঃ'-_নধুররস) ভূমি ও অদ্ুগ্ডণ বহুল | 

অক্লঃ 
লবণঃ-__'তোগ্সাগ্রিগুণবাহুল্যাৎ লবণট--ছবণ রপ, জল এবং অগ্নিগুণ বহুল। 

কটুকঃ-___বাবৃগিগুণবাহুল্যাৎ কটুক£'- কটুরস, বায়ু ও অগ্রিগুণ বহছুল। 

'ভূম্যগিগুণবাছল্যাৎ অশ্নঃ-_-অশ্লরস, পৃথিবী এবং অগ্নিগুণ বহুল। 

তিক্তঃ-__বাধাকাশগুণবাহুপ্য।ৎ তিক্*-_তিকজ্রস, বাধু ও আকাশগুণ বহুল। 

কধায়ঃ__-'পৃথিব্যনিলগুণবাহুল্যাৎ কযায়ঠ-_কযায়রস, পৃথিবী ও বাযুগডণ বহুল। 

রসের লক্ষণ । 

স্থলভা! গ্রতীতির জন্য রসের কর্মাথ্য লক্ষণ কথিত হইতেছে । 

মধুরঃ--ঘঃ পরিতোষ মুৎপাদয়তি প্রহ্লাদয়তি তর্প তি, জীবয়তি, মুখাবলেপং 

জনয়তি শ্রেম্াণং চাভিবর্দয়তি স মধুরঃ 

অস্ঃ-_'ঘো দস্তহ্য ঘুৎপাদয়তি, যুখআবং জনয়তি, শ্ধাশ্চোৎ পাঁদয়তি সৌহয়ঃ 

লবণঃ-__'ঘো ভক্তার:চিমুৎপাদয়তি ককএরনেকং জনয়তি মার্দিবংধাপাদয়তি স 

লবণঠ। 

কটুক£-যে! জিন্বাগ্রং বাঁধতে, উদ্বেগং জনয়তি, শিরো গৃহ্াতি, নাসিকাঞ্চ 

স্রাবয়তি স কটুকঃ, | 

তিক্তঃ-_এযো গলে চোঁযমুৎপাদয়তি, মুখবৈশদ)ং জনয়তি, ভক্তারুচিং চাপাদয়তি 
ত্য স তিক্তঃ 1, 

কবাঁয়ঃ-থে বন্তু,ং পরিশোধয়তি, জিহ্বাঁং স্তন্তমৃতি ক$ং বপ্ধাতি, ভ্বদক্সং কর্ষতি 

পীড়য়তি চস কষায়ঃ। 
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রদের গুণনির্দেশ। 

মিধুরামলবগাঃ বাতন্বাঃ_মধুর অগ্প ও লবনরস বাধু প্রশমন । 

“মধুরতিজকবার্জাঃ পিত্ত _মধুর তিক্ত ও কষায্স রস পিপ্তপ্রশমন। 

“কটুতিক্তকষাস্তাঃ শরেতপ্রঃ-_কটু (ঝাল ) তিক্ত ও কষাক় রস গ্রে প্রশমন 

মধুরঃ রসরক্কমা*সমেদোইস্থিমজ্ঞৌভংশুত্রস্তন্তবদ্ধন* চঙ্ত্তঃ, কেহযঃ বর্ণযঃ, বলকৎ 

সন্ধান: শোণিওরস প্রসানঃ বালবৃ্ধক্ষতক্গীণহিত:, ফট্পদপিপীবিকানা ইষ্টতঘঃ, 
তৃষ্ণা মৃচ্ছদাহ্প্রশমনঃ যডিজ্রিয়প্রপাদনঃ কৃমিকফকর্চ?॥ 

অভ্রো রণ পাচলঃ পবননিগ্রহণঃ অন্থলোমনঃ কোষ্ঠবিদাহী বহিংখীত' রেদনঃ 

প্রা়শো হদ্যঃ । 

পবণঠ সংশোধন: পাচনঃ বিশ্লেধণঃ কেদনঃ শৈথিল্যককৎ উষ্ণ: সর্বরসপ্রত্যনীকঃ 

মার্গবিশোধনঃ সর্শরীরাবদ্বার্দবকরঠ | 

কটুকো দীপনঃ  পাচনং রোচনঃ শোধনঃ  স্বৌল্যালম্কফন্রমিবিধকুষঠ 

কওপশমন* অদ্ধিবন্ধবিচ্ছেদনঃ, অবসাদনঃ স্তপ্ুক্রমেদসাং উপহস্তা । 

তিভডঃ ছেদন” রোচনঃ দীপন" শোধন কণওকোঠহৃষণামূচ্ছ জন গ্রশমনঃ, তস্য" 

শোঁধনঃ, বিস্ুত্রক্রেদমেদোবসাপুয়োপশোবগশ্চ। 

কষায়ঃ দ'গ্রাহকঃ, রোপণ* তস্তনঃ শোধনঃ, লেখনঃ শোষগঃ পীড়নঃ ক্লেদে'প 

শোবষণশ্চ। 

তিজকষায়মধুরাঃ শীতাঃ _তিক্ত কষা ও মধুর রস শীতগুণ। 

তিক্তকটুকধায়াঃ রুক্ণাঃ তিক, কটু ও কথায় রম রুক্ষ্ু৭। এই বগ্রয় “ববি 

মারুত1:+, ভোজনে মল মূত্র ও অপানবাঘু রোধ করে। 

'লিবগানমধুরাঃ িগ্ধাঃ শ্ৃহবিদ্বত্রমারতা2-__লবণ অল ও মধুর রস স্গিগ্রগুপ, সেবনে 

মল, মুত্র, অপানবায়ু সুখে নির্গত হয়। 

'লবণকবায়মধুরাঃ গুরব+--লবপ, কষাষ ও মধুর রস গুক এব 'অল্কটুতিকাঃ 

লঘবঃ অন্ন, কটু ও তিক্তরস লঘু 

“মধুরই লিগ শীত: শুর”--মধুর রস, হিগ্ক, শীত ও গুরু 
লবণ গুরুঃ করি্চ উ্স্চ _লবপরদ-ুরু নিগ্ক ও উ্! 

“কটকঃ লঘুঃ উষ্ণ রুক্ষ -_কুটুরস,_লঘু উষ্ণ ও রুক্ষ 

নস্ঃ লঘুঃ উষ্ণ) প্িগঃ__অন্পরদ,-_লঘু, উষ্ণ সিদ্ধ! 

ণৃতিত্তঃ কক্ষঃ শত: লঘুঃ-তিক্তরস--ক্ষ শীত ও লঘু 

'কষাঁয়ঃ কুক্ষঃ তই গুরুঃ-কষায়রস__ কক্ষ, শত গুরু। 



১৮ বনোৌযধিদর্পণ । 

দেখা যাইতেছে কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিনটা রদই রুগ্ষ, কিন্ত ইহাদের মধ্যে 

রুহ্গত্বের কি ন্যুনাধিক্য আছে? 

মুনি বলেন-_ 

।রৌন্স্যাৎ কষায়ে। রুঙ্গণণা মুত্তমে। মধ্যমঃ কটুঃ। 
তিক্তোহবরঃ 

“অর্থাৎ রুক্ষগুণে কযায়রম শ্রেষ্ঠ, কটুরম মধাম এবং তিক্তরস অধম। 
বণ, অন্ন এবং কটু এই তিনটা রসই উষ্ণণডণ, কিন্ত ইহাদের উধ্ঃত্ের তারতমা 

আছে কি? 

মুনি বলেন-_ 

--তথোষ্শনামুষফ্তালিবণঃ পরঃ। 

মধ্যোহয়ং বটুবশ্চান্ত্যঃ ৪ 
অর্থাৎ লবণরস প্রধান উষ্ণ, অগ্লরস মধ্যম উঞ্ণ এবং কটুরম অধম উঃ | 

মধুর, অন্ন, লবণ, এই তিনটা রমই দ্গিগ্ধ, কিন্ত ইহাদেয় মধো ত্িগ্ধত্ব সম্পর্কে 
উত্তমাধম কে? 

মুনি বলেন__ 

ত্গিগ্ধানাং মধুরঃ পরঃ। 
মধ্যোহে। জ্বণশ্চান্তাঃ 1 
অর্থাৎ বধুররস প্রধান স্নিগ্ধ, অল্নরস মধ্যম ক্সিগ্ধ এবং লবণরদ অধম ন্গিগ্ধ। 
মধুর, তিত্ত, কথায়, তিনটা রসই শীতগুণ বিত্ত 
'তিক্তাঁৎ কষায়ো। মধুরঃ শীতাচ্হীততরঃ পর" 

খীতগুণে তিক্তরস অপেক্ষা কষায়রপ এবং কষায়রম অপেক্ষা মধুর রস শ্রেষ্ঠতর | 
মধুর বণ ও কথায় এই তিনটা রসই গুরু কিন্ত-_ 
'্বাহ্গুরিত্বাদধিকঃ কষায়ালবণোহবরঃ-__গুরুস্থে মধুর রস প্রধান, কষায়রস মধ্যম এবং 

লবণরস অধম । 
অন্ন, কটু, তিক্ত এই তিনটা রসই নথু কিগ্ু--'অয্াৎ কটুস্ততস্তিক্কো লধঘুত্বাদুর্তমোমতঃ, 

লঘুত্বে অয়াপেক্ষা কটু এবং কটু অপেগণ তিক্ত শ্রেষ্ঠতর। কাহার মতে লবুদ্ধে বণরস 
অধম। 

রমের বিশেষগুণ | 

বাবতীয় তিক্ত, কথায় ও মধুর রস শীত গুণ কিন্ব-- 
মধুরং কিঞিছ্ষ্ হ্যাৎ কবায়ং ভিক্তমেবচ। 

যথা মহৎ পঞ্চমূতং যথাচানুপমামিষম্ | 
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তিক্ত, কষায় ও মধুর দ্রব্য কুত্রাপি উষ্গুণও হইয়। থাকে, বথা__মহৎপঞ্চমূল ও 

অনৃপমাংস। 
যাবতীয় লবণ ও অন্্রষ উষ্ণপুণ কিন্ব__ 

'লবণং মৈন্ধবং নোষঃ মন্মামলকন্তথা” । 

সৈন্কবপবণ লবণরম এবং আমলকী অগ্্ররস হইয়াও উষ্ণ নহে। 

যাবতীয় তিক্ররস শীতগুণ কিন্ত-_ 

“অর্কাগরুণুড়ুচীনাং ভিক্তানামৌক মিশ্যাতে” 
আকন, অগরু এবং গুড়ুচী তিক্তরস হইলেও উষ্ণগু৭। 
অত্র বায়ে মধুরং শ্লেন্ষলমন্তঞ পুরাণশালিযরগোধুরসুদগমধ্শর্করালাঙগলমাংসাৎ। 

প্রায়োহমনং পিশ্তলমন্তাত্র দাডিমামলকাৎ। প্রায়োল্বণমচক্ষুষমন্তত্র সৈন্ধবাৎ। গ্রারস্তিক- 

কটুকং বাতলমবৃষ্যং চান্ডত্রামৃতাপটোলনাগরপিপ্ললীলশুনাৎ। প্রান্প; কায়ং শীতং 

স্তভনং চান্তত্র হরীতক্যাঃ?। 

মধুররস শ্লেম্ববর্ধক বটে কিন্ত- পুরণ শালিধান্ত, পুরাণ যব, পুরাপ গোধূম, পুরণ মুদ্গ, 

পুরাণ মধু$ শর্করা (সিতোপলা) এবং জাঙ্গলপ্রাণীর মাংস গ্লেম্মজনক নহে। 

অশ্নরম পিন্তবর্ধক বটে কিন্তু দাডিম ও আমলকীতে ইহার ব্যতিচাক দৃষ্ট হয়। লবগরপ 
চক্ষুর হিতকর না৷ হইলেও সৈন্ধবলবণ নেত্রহিতকর । 

তিক্ত ও কটুরস বাযুবদ্ধক এবং অবৃষ্য বটে কিন্তু গুডুচী; পটোলের নাড়ী ও পত্র, তিক্ত 
এবং শুষ্ঠী, পিগ্ললী ও রসোন কটু হইলেও বাতল ও অবৃস্য নহে। 

কথায়রণ শীতগুণ ও স্তত্তন বটে, কিন্ত হনীতুকী স্তস্তন নহে রেচন। 

পকিঞিদন্ং হি সংগ্রাহি কিকিদন্ং ভিনত্তি চ। 
যথা কপিখং সংগ্রাহি ভেদি চামলকং তথ।'। 

কোন কোন অন্ররপান্বিত বন্ত সংগ্রাহি যেমন কপিথ। আবার কোন কোনটা বা 

ভোদি, যেমন আমলকী । 

বীষ্য। 
বীধ্য কি? 

4- লী বীর্ঘ্যন্ত ক্রিরতে যেন যা ক্রিয়া। 

নাবী্ধাং কুকুতে কিঞ্চিৎ সর্ব বী্ধ্যক্তা ক্রিয়া 
“যেন” যে রস দ্বারা, বিপাক দ্বার! কিংবা প্রভাব দ্বার! কিংবা গুক্ প্রভৃতি খণ দ্বার[) 

“যা” যে তর্পন, হুনাদন, শমনাদি ক্রিক, কৃত হয় বলিয়া উপদিষ্ট হইহ্াছে, সেই ক্করিক্ার সেই 
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রসাদির নাম বীর্ধ্য। ইহা শক্তিপর্ধযার় বীর্ধোর লক্ষণ । অতএব আছচাধা স্বাঁনাস্তরে 

বলিয়াছেন--“যেন কুর্ধন্তি তদধীর্ধ্যম্ঃ । 'নীবীর্ধযং কুরুতে কিঞ্চিৎ ইত্যাদি লোকগ্রসিদ্ধ 

উপপত্তি। 

' সৃতীদ্ষগুরুলবুন্গিদ্িকক্ষোষণীতনম্। 

বীর্ধ্যমষ্টবিধং কেচিৎ কেচিদ্বিবিধনাস্থিতাঃ | 

শীতোষ্চণিতি 

কাহার মতে মৃদু, তীক্ষ। গুরু, লঘু! সিগ্ধ। রূঙ্চ, উষ্ণ, শীত এই অষ্টবিধ এবং কাহার মতে 

শীত ও উষ্ণ এই ছ্বিবিধ বীর্ধ্য। ইহ! বীর্যের পারিভাষিক লঙঞ্গণ। রস, বিপাকও গ্রভাবকে 

অতিক্রণ করিয়া যে গুণ প্রভৃত কার্য্যকারী হইয়া থাকে, মেইগুণ বৈদ্যকে বীর্ধ্য নামে 

অভিহিত হয়। অষ্টবিধ বীর্ধ্যবাঁদ্িগণ বলেন--মৃছধ আদি ীততাস্ত এই অষ্টবিধ গুণের, সাদি 

লঙ্ঘন পূর্বক রসাঁদি বাতিরিক্ত কারধ্যকারিত্ব আছে, কিন্ত পিচ্ছিল বিশদ।দির বিপরীত 

কার্ধ্যকারিত প্রায় দৃষ্ট হয় না, গ্ছতরাং রসাদির উপদেশ দ্বারাই পিচ্ছিলাদি কথিত 

হুইয়াছে। পিচ্ছিণাদি বীর্য নছে। অতএব বীর্যের অষ্টবিধত্বই প্রতিটিত হইতেছে । বীর্ধ্য 

ঘে রসকে নিরাশ করিয়া আত্মকর্ধ্ম করিয়। থাকে স্ুশ্রাতাচার্ধও একথা বাঁলয়াছেন-- 

'কেচিদষ্টবিধমীহঃ--উষ্ণং শীতং প্লিগ্ধং রু্ষং বিশদং পিচ্ছিলং মৃদু তীঘ্ঘং চেতি। এভানি 

বীর্ধ্যাণি ম্ববলগুণেতেকর্ষাদ্রসমভিভূয়াত্ম কর্ণ কৃর্বাত্তি” | 
বীর্য অর্থাৎ মৃদ্তীপ্ণাদি অষ্টবিধ ৭, কিরূপে ছয় রসকে অভিভূত করিয়। আত্মকর্ণ 

করিয়া থাকে সংগ্রতি তাহাই কিঞ্িৎমাত্র উদাহত হইতেছে_ 

কুলথ কষায়, কযায়রস বাতবৃদ্ধি ঝরে, কিন্ত কুলথ গত ক্সিগ্ধবীর্ধ্য কযায় রসকে অভিভূত 

করিয় স্েহভাঁবাৎ বাযুশঘন করে। পলা কটুরস, কটুরসের ক্রিয়া বাতবুদ্ধি। কিন্ত পলা 

গত স্লিগ্বীর্ধ্য কটুরপকে অভিভূত করিয়া পিগ্ধবাধ্য হেতু বায়ু গ্রশগন করে| ইচ্ষুরপ 
মধুর, মধুর রসের কার্ধ্য বাধুশমন। কিন্ত ইন্দুগত শীতবীধ্য মধুর রমকে অভিভূত 

করিয়া শীতবীর্য/ত্ব হেতু বাধুবৃদ্ধি করে। আমলকীফল অয়, অমন রসের কার্য পিত্ত 

প্রকোপ, কিন্ত আমলকীগত মৃছ শীতবীর্ধ্য অযনরসের কার্য পিত্ত প্রকোপ নিরাশ করিয়া 

যৃছ শীতবীধ্য হেতু পিত্ত প্রশম করে। সৈদ্ধব লবণরস, লবণ রসের কার্ষো পিত্ত বর্ধন, 
কিন্ত সৈদ্ধবগত ৃছুণীত বীর্ঘ; অন্ন রসের কার্য পিতৃধর্দনকে অধংক্কত করিয়া মৃদ্ধীতত্ব 

হেতু পিত্তপ্রশম করে । কাকনাচী তিক্ত, তিক্তরম পিত প্রশমন, কিন্ত কাঁকনাচী গত 

উ্বীর্ধ্য, তিজ্তরসের বাধ্য পিত্ত গ্রশঘনকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ধ পিত্তবর্দন করিয়া 
থাকে। কপি অস্ত্র, অন্লরস শ্রেত্ববর্ধন কিন্ত কপিখগতভ রক্ষবীর্ধয অ্লরসের কার্য 

শ্লেম্বদ্ধীনকে দূরীকৃত করিয়া, আত্মকর্ম শ্লেম্স প্রশঘন দর্শাইয়। থাকে । এস্থলে বীর্য্যককত 
রসাভিভবের নিদর্শন খাত্র প্রদর্শিত হইল । 

ভব্যাশ্রিত বী্্যরত্ গ্রদর্শিত হুইল সংগ্রতি রসাশ্রিত বীর্ধ্যকর্্ম কথিত হইতেছে। 

2] 
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মধুর, অস্ত্র এবং লবণ রদ বাত প্রশমন, কিন্তু বদি উহারা রুক্ষ, লঘু এবং লীত বীধ্য হয় 

ভারা হইলে বাধু প্রশমিত করিতে পারে না। মধুর তিক্ত, কহায় রস পিত্ত প্রশমন, কিন্তু 
যদি উহার তীস্ষ, উষ্ণ এবং লঘু বীর্য হয় তাহা হইলে পিন্ত শন করিতে পারে না। কটু, 
তিন, কষায় রম, শ্লেশস প্রশমন কিন্ত বদি উহার স্গিপ্ধ, গুরু এবং শত বীর্য হস তাহা] হইলে 

উহার! শ্লেমা বন্ধিত করে 

বীধ্যের লক্ষণ ও কম্ম কখিত হইল! স"প্রতি জিজ্ঞাসা, বীর্যের উপলব্ধি কিরূপে হয় £ 

মুনি বলেন__ 

'বীর্ধযং যাবদধীবাসান্লিপাতাচ্চোপলভাতে। (চরকঃ )। 

“যাধৎ অধীবাস ও 'নিপাত” বীধ্যোপলব্ধির হেতু । অধীবাস কি? একত্র অবস্থানকে 

অধীবাম বলে। "যাবৎ অধীবাস' যতক্ষণ শরীরের সহিত একত্র অবস্থান করে। অর্থাৎ 

কোন বন্তর বীর্ধয, দেই বস্ত ভক্ষণের পর হইতে উহ! পরিপাঁকের পুর্বর্ষণ পর্ধান্ত থাকে । 

যেমন আনুপ মাংগের বীধ্য ( উষ্ণত1), উহ! ভৌজনের পর হইতে পরিপাক শেষ হওয়া 

পর্যন্ত থাকে। ইহাকেই "যাবদধীবাস” বলে। নিপাতের অর্থ শবীর স*যোগ। 

কোন কোন দ্রব্যের বীর্ধ্য শরীরের সহিত সেই সেই দ্রব্যের সংযোগ মাত্রই উপলব্ধি 
হয়, যেমন মরিচাদির তীন্মত্বাদি। মরচাদি দীপনীয় বস্তর নীর্ধা, নিপাত ও অধীবাদ 
উত্তর দ্বারাই উপলব্ধ হয়। চিৎ অন্ুমানে বীর্যান্থভধ হত, ষেমন সৈন্ধবগত শৈত্য । ককচিৎ 

প্রত্যক্ষ ছার! বীর্ধ্য অস্থমান হয়, যেমন রাঁনিকার তীক্ষতা স্রাণে জান! ধায়। সহজ ও 

ক্রিম তেদে বীর্ধয ছ্বিবিধ। মাঁষের গুপ্ষত, মুদেগর লঘুতা স্বাভাবিক বীর্ঘ্য এবং খৈএর 

লঘুদ্ কৃত্রিম বীর্ধ্য 

বিপাক। 
বিপাক কি?-- 

জাঠরেশারিন! যোগান্ যদ্ধেদেতি রসান্তর্দ 
রদানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্বতঃ।" 

ভুক্ত বস্তর সহিত জাঠর অগ্নির যোগে পরিপাকের অস্ত, ভুক্তবন্ত যে রপাৰিত সেই 

রগ হইতে পৃথক যে রম বিশেষের উৎপান্তি হয, তাহার নাম বিপাক । 

বিপাক অর্থাৎ জাঠর অগ্নির সংযোগে প্র রস বিশেষের উৎপত্তি কিন্ূপে প্রতীত হয়? 

ববিপাকঃ কল্মনিষ্ঠরা' (চরকঃ) 

আহারের চর্ম পরিণাঁম কফণুক্রাদি বৃদ্ধি রূপ কম্ম দেখিয়া! বিপাকের উপলঘ্ধি হয়। 

বিপাক কত প্রকার? বিপাকের ভেৰ লইয়া আচার্যাগণ বহু বিবাদ করিয়্াছেন। 

কিক্চিৎমাত্র লিখিত হইতেছে। দ্রবা, রস, বীর্ধ্য ও বিপাকের মধ্যে কেহ বলেন বিপাকই 



২২ বনৌষধিদর্পণ। 

প্রধান, কেনন। ভূক্ত দ্রব্যের গুণ বা দৌয কেবল সগ্যক্ বিপাক ঝ মিথা ছারাই নির্ধাহ 

হয়। বিপাক দ্বিবিধ মধুর ও কটুক, কেহ বলেন যত প্রকার রম তত প্রকার বিপাক। 

যত রদ তত বিপাক হইলে, 

'যৎ স্থাছুর্রীহি রন্নত্বং নচায়মপি দাঁড়িমস্। 

বাতি তৈলঞ্চ কটুতাং কটুকাপি ন পিগ্রলী। 

বথা রসত্বে পাকানাং নস্তাদেবং বিপর্ধ্যয়ঃ। (বৃদ্ধবাগ্ভটঃ ) 

মধুর ত্রীহির অল্প বিপাক, অন্ন দাঁড়িমের অল্লেতর বিপাক, তৈনের কটু বিপাক, এবং 
কটু পিগ্ললীর কটু ভিন্ন বিপাক কদাপি দৃষ্ট হইত না। কেহ বলেন বিপাক ক্রিবিধ_-মধুর 
অল্প ও কটুক। অগ্প বিপাক ভূতগ্ুণ এবং শান্্রতঃ পিদ্ধ হয় না। পাঁচক অগ্নির মনত 
হেতু পিত্ত বিদগ্ধ হইয়] অগ্নত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহ! যদি বিপাক হয় তাহা হইলে শ্লে্সা বিদঞ্জ 
হইয়া যে লবণত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাও ল্বণ শিপীক বলিয়া অভিহিত হউক। কেহ বলেন 

দুর্বল বলবানের বশীভূত হয়। অতএব কোন সিদ্ান্ত হইতেছে না। বন্ততঃ বিপাক 

দ্বিবিধ_মধুর ও কটুক | মধুরাথা গুরু এবং কট্বাখ্য লঘু। পঞ্চ ভূতের নধ্যে পৃথিবী এবং 
অপ. গুরু, অপরত্রয় লঘুং অতএব ভূতগুণ সাধন্দ্যহেতুও দ্বিবিধ বিপাক প্রতিটিত হইতেছে। 
যেষে দ্রব্যের পচ্যমানাবন্থায় পৃথিবী ও অনুগুণের আধিক) হয় তাহাদের বিপাক কটু 

হইয়া! থাকে । 

প্রভাব। 
প্রভাব কি ?-- 

প্রভাবোইচিস্ত্য উচ্যতে, (চরকঃ ) 

রস, বীর্ধ্য, বিপাকের অভীত দ্রব্যগভ শক্তিকে প্রভাব বলে। “রসাদিসাম্যে যৎকর্ধ 

বিশিষ্টং তত প্রভাবজণ্ ছুইটা বস্ত্ রস, বীর্য ও বিপাকে পরস্পর তৃল্য হইলেও একাপেক্ষা 
অপরের যে গুণ বিশিষ্টত্ব লক্ষিত হয় তাহ! প্রভাব কৃত বুঝিতে হইবে। উদ্রাহরণ_- 

'দস্তীরসাগ্ঠৈস্তল্যাপি চিত্রকন্ত বিরেচনী, | 
মধুকত্ত চ মৃদ্বীক1 ঘৃতং ক্ষীরন্ত দ্রীপনম্” , বোগভটঃ) 

দস্তী এবং চিতার রদ, বীর্ধা, বিপাক তুল্য হইলেও দত্তা বিরেচন, চিতা নহে। যষ্টিদধু 
এবং ভ্রাক্ষণ বসাদিতে তুল্য হইলেও দ্রাক্ষ। বিরেচন। বষিমধু নহে। দ্বত এবং দুগ্ধ র্সাদিতে 

তুল্য হইলেও দ্বত দীপন দগ্ধ নহে। অতএব দস্তী ও মৃদ্বীকার রেচনত্ব এবং ঘ্বতের দীপনত্ত 
গ্রভাবন্কৃত। 

বে দ্রব্যের রসং বীর্য্য, বিপাকের উৎকর্ষ অসম্ভব--পরজ্পর সমভাবে স্থিত, সেথাঁনে কে 
কার্যকারি ? 



প্রশস্তভূমি__ভৈষজ্যোদ্যান। ৩ 

খুনি বলিয়াছেন. 

রূ* বিপাকন্তো বীর্ধযং প্রভাবস্তান্তপোহতি ৷ 

বলসাম্যে বসাদীনাশিতি নৈসর্গিক* বলম॥ 

বিপাক রসকে বী্ধ্য, বস ও বিপাঁককে এব" প্রভাব বস, বিপাক ও বীর্ধাকে অতিক্রম 

করিয়। কার্ধ্য করে। 

প্রশত্তভূমি । 

যত্ততত্্ জাত উত্ভিদ্ হীনগুগান্বিত হু অতএব ওধধকাধ্যে বাবহার কর1 বিধি নহে। 

কিন্ধপ ভূমিতে জাত ভেষজদ্রব্য বীর্যযবন্ ও উধধকার্ধ্যে প্রশস্ত সংপ্রাতি তাহাই পিথিত 

হুইতেছে। 

যে ভূমিতে গর্ত, খোলাম কুচি কীকর পাষাণ, ঝালুক1 উইটিপি নাই ধাহা উচ্চ নীচ 

নহে যাহার নিকটেও শ্মশান, দেবালয় ও বধস্থান নাই থে ভূমি শ্ারাহ্িত নহে যাহ! 

চিন্ধণ যাহার নিকট জলাশয় আছে, যাহা অস্কুর প্ররোহ জননের অন্ুকুল, কোমল 

স্থির সমতল বর্ণতঃ কৃষ্ণ ন্বর্ণবর্ণ বা লোহিত, এইন্প ভূমি তৈষজ্যোদ্যানের জন্ত 

নির্বাচন করিবে। 

অতঃপর বিশেষবিধি কথিত হইতেছে । যে ভূমিজাত বৃক্ষ ও শত স্থূল হইয়া থাকে সে 

ভূমি ক্ষিতিগুণ ভূয়িষ্ঠ যে ভূমি চিকণ শীতল জলসন্লিহিত শুরু এব" যদুপরি জাত শহ্য 

ও তু ন্িগ্ধ এব* যাহা কোমল বৃক্ষ বহুল সেই ভূমি অদ্দুগ্তণ ভূয়ি্ঠ। যাহ! নানা বর্ণ দ্র 

পাাণুময়, যাহা প্রবিরল, অল্প, পাঁওুবর্ণ বৃক্ষ ও লন বহুল ভাহা অগ্নিগ্ুণ তৃরিষ্ট। যাহ! 

কক্ষ, ভন্ম এব* গর্দিততুল্য বর্ণ ক্ষীণ, রুক্ষ, কোটরধুক্ত ও অলরস বৃক্ষ সমন্বিত তাহ! 

বায়ুগুণ ভৃরিষ্ঠ। যাহা কোমল সমতল, বিবরাস্থিত, যাহাব জল অবাজরম যাহাতে 

অপার বৃক্ষ জন্মে এব* যা$1 মহাপর্বত ও বৃক্ষ বুল তাহা অ(কাশগুণ ভূয় । 

ক্ষিতি ও অন্ুগুণ ভূরিষঠ ভূমিতে জাত বিরেচন দ্রবা, অগ্নি, আকাশ ও বায়ুগ্ণ ভূয় 

ভূমিতে জাত বমনভ্রব্য এব* আকাশগুণ ভূযিষ্ঠ ভূমিতে জাত স+শমন দ্রব্য বলবন্তর হুইয়] 

থাকে। 

প্রশস্ত ভূমি সামান্ত ও বিশেষভাবে কথিত হইল অতঃপর কিরূপ ওষধি ষধকার্ধ্ে 

প্রশস্ত তাহাই কথিত হইতেছে। 

যে উীন্তদ্ প্রশন্ত ভূমিতে জাত; অথবা কৃমি ভক্ষিত, বিষদিগ্ধ বা শস্ক্ষত নহে, যাহা 

পার্খবর্ভী বলবন্তর বৃক্ষ স্থান আক্রান্ত নহে অর্থাৎ যাহা “আওতাদ় জন্মে নাই যাহা 



২৪ বনৌষধিদর্পণ । 

সম্পূর্ণ প্রমাণ অর্থাৎ বাহার যতটুকু বাড়িবার বাড়িয়া গিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ রস, সম্পূর্ণ 
বীর্য ও সম্পূর্ণ গন্ধাদিযুক্ত, কাল, রৌদ্র, অগ্নি, জগ, বায়ু ও কাঁট, যাহার গন্ধ, বর্ণ, রম, 

স্পর্শ ও প্রভাব দূষিত করে নাই এইরপ উদ্ভিদ্ 'উষধার্থ প্রশন্ত জানিবে। 

ওঘধ সংগ্রহের কাল। 

দৃঢ়বল বলেন__শাখা ও পত্র বর্ষা ও বসস্তকালে সংগ্রহ করিবে। শীতকালে 

পত্র পতিত হইবার পর মূল গ্রহণ করিবে। ত্বক, কর্দ এবং আঠা শরৎকাঁলে এবং 

হেমস্তে সার এবং যে খতুঁতে যাহার পুষ্প ফন হুইয়। থাকে সেই খতুতে তাহার পু্গ ফল 

গ্রহণ করিবে। 



বনৌষধিদর্পন। 

ধাতকী-_ছানজ্ী। 

ম্বানলজী । /০০৭০71৪ 107108709) 17 0)ঘ। 000030127 0015165. 

£017701700952 

তন্পন্িভাপিজ্জা ঘঁসা-_“ঘাজনী”। ঘবিল্রযন্লাদিজ্জা অন্সা 
-পনামুন্তী”, প্নন্স্তমিজ্ধা" | 

ঘানন্দী জনুীঘ্যা বন নহন্প্বিঘলামগিনী । শ্মলিবাহ্েহা বমহ্যামনী জি 

বমন্বন। ঘন্নন্নবীঘলিঘষ্ত; | 
ঘানব্ধী নতুহত্ঘা্ব নহজবিপলাগিনী। সবযাদিক্যানিঘাহদী বিঘলত্য 

লানী। হালনিঘক্্; | 
ঘানন্দী জনা যীলা হজন্নুরহা আপ্ত;ঃ। ভহ্যানিঘাংনিন্লাঅবিনলিলি- 

লিঘধববন। ব্লালসন্জাঙ্স: | 

আনবীন্ধত্তম জীর্ন বজতিন্লালিঘাহজিন্। হাজনব্ম: ॥ 

্ন্টী মানজী-_“বীদন ঘানজীনাঁ ক %্। জী ক ক সৃুিদৃতদীলা 

হস, । (ি:ও অঃ)। হজ: 

দন্মহীমঘটী মানজী- প্বানভীৃষ্তীটিজাী নথা বীন্কনি বলা; লেখা 

সীঘ_ঘিঃ)। (২) ক্সতমৃহ্হ্ ছান্ী--্আলন্যান্াদ্ঘলাল থা” 
(আভ্ুহহ লিঃ)1 লাল; । 

১ 



বে ধাঁতকী_ঘ্রানন্ী 1 

সনাক্ি্মান্া' মানজী-_“লানজীনহ্হীদর্ন ক্ষ % | +% হজনী ভুলা মিনিল্ 

স্রন্যািজাহিন: । (লান্্ঃংলংলা:)। বানগলাসত | 

ওলবালিজাৰ্ মানবী প্্ানলীল্ধাপঘিন্বা বিচ্বলীঅলর্ভকজলা। ভারত 
লাক্রসুলা ঘা ্ মনিঝাহক্যুন্নিলাল ॥ (লহানিঘাহ-_ল্রি:) লক্রলল: | 

শী শী 

ক. তকীর ভাঘাঁনান-_বাঃ_ধাইকুল | হি£- দাঁকে ফুল, ধবইকে ফুল | মইবদায়টা 

ওঃ-ধাঁবনী। কঃ ধাছি ফুল তৈইধাতিকী গুড | উঠছাতিকো। 

হপতিজ্ঞাপিকা সংজা-পার্ফতী”? পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা__স্তা্পুক্দীপ 
্বহুপুপ্পিকাপ । 

বর্ণন-__ধাইকুলের গাঁছি ছোট হয়। পর্বাতে ছন্সে বলিয়া ইহার একটা নাম পপার্াভীগ | 

পত্রের বৃস্ত নাই- শাখা যেন লাগিয়া থাকে । পত্রপৃঠ্ঠ শুরোনারৃত, গরোদর নস্কণ। 

পুগ্পদপ্ড পত্রের অধোদেশ হইতে নির্গত হয়, পু্নপ্ ত্রন্থ সাথ । একটা পুণ্পদণ্ডে ৫-১৫টা 

পুপ্প থাকে । পু তাঁর বা অগ্রিবর্ণ দল টা । শীত খতুতে কিছ্বা বসস্তের প্রথমে 

ধাঁভকীনৃক্ষ পুশ্পিত হছ্ছ। বর্ধাকালে বীজ পরিপব হয়। 

উবধার্থ ব্যবহার _পুশ্প। 
মাত্রা ৪--৮ আনা। 

বৈদ্যকে ধাতকীর ব্যবহার । 

চরক-কুষ্ঠে ধাতন্টী_পাইফুল পেবণপুর্দক কু্রোগীর গাজে মর্দন করিবে বিছা 
প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ জঃ)। 

চক্রদন্ত ব্রণরোপণে ধাতকাপুশ- দহিকুল চূর্ণ বশত পুরণ করিলে শ্রী 

ব্রগরোপণ হয় অর্থাৎ কত পুরিরা উঠে (ব্রথশোথ চিঃ)। (২) অশ্থগ্দরে ধাতকী_র- 
প্রদরে দাতবীপু্প নোগ্য মাতার বেব্য তন্ছদ্দর চি? )1 

ভাবপ্রকাশ- প্রবাহিকার দধাতকী-_ প্রবাহিকা রোগী বধির সহিত ধাতকী পেবণ- 
পুর্ব সেবন কারদে (মহ গঠ ৯ম ভাই) 



ঙ ধাশ্তক-হ্বান্মজম । শু 

বঙ্গসেন-জ্ববাতিসাবে ধাতকী-_ধাতকীর কা বাব! অভীষ্ট বন্তর গেয়! প্রস্তুত 

করিয়া» উহাতে কি শুঠুর্ণ এবং দাঁড়িমের বুদ মিশ্রিত কবিবে। এই পেয়া অরাতিসারীর 
পক্ষে হিতকর (অরাতিসার চিঃ)। 

বক্তব্য-চবক, মুত্রবিরঞ্জনীয়, সন্ধানীয় এব* পুতীবসগ্গ্রহণীয় বর্গে ধাতকী পাঠ 

করিয়াছেন। চান্সক সুত্রস্থানের ২৫শ অধ্যায়োক্ত আস্বযোনি পুষ্পেব মধ্যে ধাতকীর উল্লেখ 

আছ এছ্ত ধাতবীর একটা নাম *সপ্ভপুষ্প”। স্ৃত্ত প্রিয়্।দি ও অথষ্ঠাদিগণে ধাতকী 

পাঠ করিয়াছেন (সঃ ৩৮ অঃ)। চরক বা! হুশ্রেত কেহই অভিমান প্রবাহিকা। বা গ্রহণীতে 
কেবল ধাতকী ব্যবহার করেন নাই , বিশ্ব অতিসাঁর ও গ্রহণীতে দ্রব্যান্তারর সহিত ধাঁতকী 

প্রয়োগের অভাব নাই_এধাতকীদিগুণ* ফন্তাৎ” ( চরক, চিঃ ১৭: ), “পম! ধাতকীপুক্পংশ 
€স্ুশ্রুত উঃ ৪ অঃ)। 
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নব্যমত-_ধাইফুল উষ্ণ, কষায়। ইহ] মধুর সহিত পেষণ পুর্ধক আম্তীমার ও 

বক্তাতিদারে প্রযোজ্য। রক্তআঁব নিরোঁার্ কিন্বা রক্তপ্রপর এবং খেত গ্রদরের আব বন্ধ 

করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষতে ধাতকীপুক্পচূর্ণ ছভাইয়! দিলে ক্ষত হইতে পুযাদি 

নির্গম লঘু হয় এবং ক্ষত পুরিয্লা উঠে ॥ ( মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইত্ডিযা আর এন্ ক্ষোরি-- 
হস্ত খ্-২৭লপৃং ) 

ধাহ্যক_ ঘান্মজল্। 

জম্বন্বৃহ, মান্যন্ম১। 0০909707৮হ) 9287/808 

দহিন্দমলাদিল্যা অন্সা_ এঘুামলন্গ প্যাকহীব্যহ্” ঘন 

সজ্জাছিজ্সা অন্মা_প্থিবন্থি” ( - 

পাত সত্ত্ব: স্ত্যান্ জান; বীমাক্্ুআলাল্ জা জা লনা দাহ 



৪ ধান্যক-খ্বান্মন্ধল্ । ৪ 

লিমা ভত্হান্বনাঞ্সিনী । আন্মজ জাবন্তবুন্ূর্তিভ্লবন্তত্বছদী জিন্ । জায় 
নিন্ধলন্্ সত্ব বীল্রলভীগলম্ ঘল্নন্নবীবলিনব্ত: | 

ঘান্মজ লগ্তু' আন জনা দিন্ললা্লল্ | ভ্লহজাবন্তনাক্ছছিনিদন্ত্াহি 

হীঘনল্। হাজলিছব্তু: | 
ঘান্মজ নুন" ভি অন্তদ্ব মূলক অন্ত। নিব জনু্যতরীস্্ ভীঘন 

দান জ্মলল্। ভব" বীজ আন্টি কান ঘাঈী লিহীনব্বনূ। ল্থ্যাহাসনলি- 
অবাঘলাবালাগজ্রলিসবূন। ক্সানুন্য নত্যুন্ বব নিজনান্ দিল্ললাজলল্। 

ধ্বানপল্াহ: | 

নালীবাক্ন নী ঘান্মজল্_-« % % স্বন লাবহসান্নজী;। গ্সনঘান 

লিপক্ত্যান্ নাননন্িন্বনবীললল্' 1 ছি: একস:)। ন্নহ্জা;। 

বীনীদবঘনীজানানা ভ্্ঘাজীঁ ঘান্মজন্_-“বীনীদবনীজালাআাঁ ঘান্তাকন 

বধিনালমত্ব। দান সজব্ৰী % %" (লি: ৩ল:)। লাথ্খত; | 

নানবজী খান্মজন্_-্ন্মাবপত্ব জী দ্ব হল সহিঘান্িনন্ 
মলুণী লালহজ্ালা ভাণবিহীদগ্ান্নব” । (ভ্বিঃ ২৪ ক্স:)। স্কানীল;। 
স্সন্ননাস্বী আন্মজন্-ত্তদিন ঘন্মক্মজন্্ দান:দীর্ন বমনৌৰ" ছুনান্। 
্ন্যাবা সনমন্নিাভুহসককুলতি | (ঘিল্লভলব্বনি:)। ২) স্সলিাহ্ 
ঘান্মক্মম্-_প্ান্তীহীন্যস্মন লী ভহ্যাহাস্কানিবাহন্ন্' | (ক্গলিঘাহ_ব্ি;) 

সঙলাহন; | 

দিনানিকাহী শান্মন্ন্__-“লান্যনজীন বাধিত লব্যুদ্অী ভ্ুনন্। 

দিন্নানিবাই ঝক্জ' ভুত ভী্লনান্রলল্" ৷ (ক্সনিবাহ ছিঃ) (২) ক্সালা- 

জীন সবি বব ঘন্যন্জন্_-“ঘান্মলাবঘিত্র না নী হৃব্যারিল্য্ঘঃ। 

কালালীষসহালন সু অব্বিজ্গীঘলল্।! | (আজীব্টীছিজাহ )। (২) সি্ষী; 

জবান গন্কাঘী ঘান্মলন্্-_ঘান্ম' স্লবআা হু" লব্তন্বীহ্জর্মুলল্। 

দাললীনন্ সভ্বানভ্ জাঝ্রালাসন্ জিগী;” | (আলহীমাঘিজা₹) লক্রল: | 
শা 



র্ ধাশ্ক_ছান্মন্জন. € 

ধান্তাকের ভাযানামি-_ঝঃ-ধনে । হিঃ ধনিয়া । মঃ_খনে, কোবিশ্বীর (৩ঃ__ধাণা, 
কোথমীব। তৈ:_ কোথমিলু। তাঁঃ-কোতমল্লি। ফাঃ--ভুব্ম কস্রীৰ | অঃ--কজবুর!। 

টিলা সংজ্ঞা হক্মপত্র”, পশাকযোগ্য”) গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা গুগন্ধি। 

ওযধার্থ ব্যবহার-দল। মাজা ২_-১তোলা। 

বৈগ্কে ধান্যকের ব্যবহার । 

চরক-_বাতোধণ অর্শে ধান্যক--শঁঠ ও ধনের কাথ বাঁতোধণ অর্শেরোগী অনুপান 
করিবে। *অন্তে ভক্তস্ত মধ্যে বা” এই বাগ্ভউ বচনবলাৎ ভোজনের মে ব! অস্তে 

পান করিবে। (চিঃ ৯অঃ)। 

বাগ্ভট-_রোগোপনগ্ন তৃষগায় ধান্যক_অরাদিরোগোপসর্গন তৃষা চিনি ও মধু 
সহ ধনের কাথ হিতকর। (চিঃ ৭ অঃ)। 

হাবীত-_ব/তরক্তে ধন্যাক-ধন্যনূর্বং তোলা, জীরাচুর্ণ ১ তোবা, কৃতী চু 
১ তোলা, গুড়পাকবিখানামুদারে পাক করিবে। ইহা বাঁতরক্ে হিতকর। ( চিঃ ২৪ অঃ) 

চক্রদ্ত--অন্তর্দাহে ধন্যাক_ পুর্বিবসে কৃত ধনের কাথ পর দিব্য পরাতে চিনির 
সহিত পান করিবে। ইহা! বহুদিনের অন্তদ্রহ বিনষ্ট করিতে পারে। (অর চিঃ)। 
(২) অতিসাঁরে ধন্যাক_-ধনে ও বালার ক্কাথ তৃষ্ধদাহাতিপারনাশক (অভিসার চিঃ)। 

বঙ্গসেন_পিত্াঁতিসারে ধান্যক_-ধন্যার কনক ও চতুণ্ড জলসহ গ্বতপাক করিয়া 

পিভ্তাতিসারীকে পান করাইবে (অভিপার চিঃ31 (২) আঁমাজীর্ণ ও শুলে ধান্যক--ধনে 

ও শুঁঠের ক'খ আমাদীর্ণ প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিশোধক ( অনীর্ণারিকারে)1। (৩) শিশুর 

কাসশ্বাসে খান্যক-_ধনে ও চিনি তগুলোদকে পেষণ পূর্বক শিশুকে পান করাইবে। ইহ! 

শিশুর কাসশ্বদ নাশক (বালরোগাপিকারে )। 

বক্তব্য-চরক, ভৃষ্ণনিগ্রহণ ও গীতপ্রশনন বর্ে ধন্যাক পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত 

স্ওড্যাদি বর্গে কুস্পুরু পাঠ করিয়াছেন! বান শ্বাছ ও হগছ্থি করপার্থ ধনের শাক ব্যবস্থত 

হইয়া থাকে । 

09558159284 চিত চিএ০০১ 3910 ০১০12015911 0:০৩ ০%] [3 0,০১ 
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নব্যমত--ধন্যাক, সুগন্ধি, উট, বাযুনাশক, পাঁচক। ইহা মুখরোগ, গ্রহণী এবং প্রভি- 
হায় রোগে ব্যবহ্ৃত হইলেও, প্রধানতঃ জোলাপ, রুবার্ব। সেনা খ্রভৃতি বিরেচক ভেষ্ ব্যবহার 
জন্য উৎপন্ন শুল (পেট কামড়ানি) প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাপ্ির মহিভ 
ধনের শাকের প্রলেপ, বেদন।বিবঙ্ধিত শ্টীতির পক্ষে হিতকর । সেনেগা কিন্বা তত্ত,ল্য অন্য 

রেচক গুবধের স্বাদ ও গদ্ধ আচ্ছাদিত করিবার জন্য ধন্যাক ব্যবহৃত হইয়া খাকে। ধনের 
তৈল সুগন্ধি ও বামুনাশক। ইহ! “নিউর্যাল্ভ্রিয়া”, আশ্মান, বাত প্রভৃতি রোগে এমোজ্য। 
ধনের শাক, ব্যপন সুগন্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (আর, এন, ক্োরি-২য খণ্ড 

২৮৩ পৃঃ)। 

ধুস্ত,র_স্বনূহ: 

ঘৃত্বূ(ব্্)+ ঘন্নৃ(ব্ব)বঃ ভল্মন্নতঃ | 1092012. &192. 71010102০06, 

জছ্যান্ব্ভুহ: জলজ; | [09017 1775609958 71012020012, 

কুব্দল্সামিল্জা অন্লা - ণলক্কাঙ্গীভ্থী? “জু । 

ব্নিঅন্াদিজ্সা অ'ন্না _ “জব “ছিব্তান্বত্স£? | 
ন্নৃবঃ বতুক্ঘ্যস্থ জান্লিজাী লব্যান্লিত্তল্। কালি ত্বন্নি বীতীল সল্া- 

রা অহিন্। জবহীদন্তল্ব্ভুলিজ্রবস্কা্ী ক্ললানন্:। পল্লন্নহীন- 

* | 



টি ধুর শন্যুত। ণ্ 

ঘন্দুত জতুবহ্য্য জান্বিজাধী লব্ানিন্তন। জবস হুলি- 
ক্ববন্বোবী নগর: । হাললিঘত্তুঃ | 

স্তুতি মহ্যতীবিন্ালজ্ততন্বনূ। নাবী অন্হহ্রিজী মুন্ধলিন্্া 

সবিলাজ; 1 তথ্থী হুষ লহইতনদবতুকলিনিঘাঘস্থ:। ঈালদলাক্; | 

ঘন্ূহী লহুনুজ্ছাজন্ হৃদদদী হক্তিঘিন্লজন্। ব্জনননন: 

শব্কীত্িনি মন্তুদূন্_কলাঁ ভ্বলখবান্মাঘ্য বথানুজোত্বন 
€হ; হ সঃ)। স্ুখুন:। 

নুলুবূমী - ঘন্ুঘলন্-“% »% ব্ধন আা। ঘন অল্ানা % %৮ 

(ত; ২৪ কঃ) মায্লিতঃ। 

বানললগালৰ খ্ববুমু্বদ_« * নুন প্বতুক্ধঘনা বা। শক্ত 
ছ্বিন ঘা বানলালযাঘন্ল্” (লিঃ ৪৬ ঃ)। ্কাতীল;। 

হ্বলীফ্সিলাঘা" মীন্তাঘা" জনকাহন্__“নিাব্দনবজত্াঘা কম: 
সীমানা (লঃ তত: লা:)। (২) নিিলিত্ব শদ্ুলন,- 
প্রুঘূহঘ্জ' বাপি দ্দিমিলামল ভ্তললল৬ (লঘ্ব; ্যলা;)। হে) বিষি- 
পুহমমদ্ষযলী কমজীর্ বন্বুতবীজনূ-_“বীঘুলমাস্থহিমন্যত্লীনন্তহ্মদাজী 

লবস্ল্িলি মান্তলঘকী্য” (লঃ বত; হয: লা:)। (৪) দাহ্হাভানাল্ 

পুবীসল._“নমন্মন্ব্ব শ্রীজল মালকভ্যববাবিত্যো। নিদব' ফলন 
স্বন্মাহাবী' ন অমর: । (লন: ব্ৰ; ৪মা:)। লানসন্জাঘ: | 

তলা হনীল্স;_“এলীল্ন্মী'্লহবিভূলুলঘিতব্ত, আন; হযক্তাজ্খ- 

নী স্বল্লি দ্যান হীদ্জান্ (ভক্যাহ-_ছি:)। ২) জঙ্লাভ্যাঁ 
পবুংসন্রল২-"লি্যাবন্মঘী সন্ধ'নত্জ ঘন্তানকন | খ্বুহমলসংষ ন্া- 

লাভ়ী সম্মান্যনি (৮ (জব্ববীম_বি:)। ল্ল্দহন: | 

আদ বর ুষ:-“ মন্যুহজনত্র রীসালি দিকীন্ল্ানননূ। জীলীব্ীন 

শীনানি হীমর দ্বলি বাহুখল.' (ক্বীনহাছিজাইী )। অন্লধীল: | 



৮ ধৃস্ত ৩ | ল 

ধুস্তরের ভাষানাম-বাঃ ধুতুরা। হিঃ ধৃতুরা। মঃহপৌরা। পোতরা। ৩: 

ধঙরী। কঃ__মদকুণিকে। তেঃ__নাল্লাউদ্দীতে, উন্মোন্ত চেষ্ট, | তাঃ__-উমততাই, কার 

উমতে । অ:-_জো।নৃধুস্ত শীল জোজ্নশী তাতুরা । কুঁষঃধৃস্তর বাঙলায় কনকধুত্রা নামে নি তত শাল, তুরা। কষ ধুত্ত,ঃ ১ 

ধুত্ত রভেদ__রাজনিঘপ্টুতে হিখিত আছে_-“সিতনীলকষ্ণলোহিতপীতপ্রসনাশ্চ মস্তি 

ধন্তরাঃ। সামান্যগুণোপেতান্ডেযু, গুণাচ্যস্ত, কৃষাকুননঃ স্তাৎ। শ্বেত, নীগ, কম লোহিত 

এবং পীতপুষ্প ধুক্তুর আছে। ইহারা সমগুণান্িত হইলেও কৃষঃপুগ্গ ধুন্ত/রই গুণাঁট্য। 

ধন্বস্তরীয় নিঘণ্ট,তে ুস্ত,রের খেতাঁদি ভেদের উল্লেখ নাই । বাঁজনিঘণ্ট,কার ধুক্তর; হৃধধ্ত,র 

এবং রাভধুস্তুর এই তন প্রকার ধুন্তরের পধ্যায় পৃথক্ পৃথক লিখিয্াছেন। রাজনিঘ্ট,তে 

কনক শব্দ কৃষণখুস্ত,রের পর্যায়ে পাঠ করা হইয়াছে । আবার সামান্য ধুস্ত,রের পর্ধযায়েও 

*কনকাহ্বয়£” পঠিত হইয়াছে। আমরা কনক শব্দকে কৃথধুত্তরের পর্যায় বলিয়াই গ্রহণ 
করিয়াছি। রাঁজনিঘণ্ট,কার নীল, রক্ত, পীত ধুস্ত,রের উল্লেখ করিলেও চরকাদি আকরে 
আমরা কুত্রাপি উহাঁদের উল্লেখ দেখি নাই। 

বর্ণন__শেতপুষ্প ধুন্তর সর্বত্র সুলভ। শ্রেত ধুস্ত,রের পুষ্প নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রবর্ণের হয় 
না__পুগ্পের অগ্রভাগে ভিতরের দিকে গদ্ধকবণের রেখা এবং বাহিরের দিকে বেগুনে রঙের 

চিহ থাকে । কনবধুত্রার মত ইহার ফুলের তবক্ হয় না। শ্বেতপুপ্প ধুস্ত,রের পত্র, কা, 
শাখা, সনন্তই হরিদরণ। কৃষধুস্ত,রের অর্থাৎ কনকধুতুর।র ফুল গাঢ় বেগুনে রঙের হয়। কেপ 

ফুল নহে কনক ধুতুরার পত্র, বিশেষতঃ পত্রপৃষ্ঠ, শাখা, কাণ্ড ও ফল সগন্তই ঘোর বেগুনে রঙের 
হইয়া থাকে। কনক্ধুভুরার ফুল দেখিলে বোধ হয় বেন একটা ফুলের ভিতর আর একটা 
কুল প্রবেশ করান হইগাছে। কচিৎ কনকধুভুরার ফুল তিন তবকও হইয়া থাকে। উভয় 

ধুডুরার ফলই গোল লাড়ুর'ঘত, ফলের উপরে কাটা আছে। খেত ধুতুরার ফল হরিদর্ণ কচিৎ 
বেঞ্খনে রঙের চিহ্ন থাকে । কোচবিহার রাজ্যে অন্য এক প্রকার শ্বেত ধুস্ত'র আছে। ইহার 

গাছ মন্ুয্যাপেক্গা উচ্চতর হয়। পাতা ঠিক বাসকের পাতার মত। বাকের পাতার মহিত 
এত সাদৃশ্ত, আছে থে বাসকত্রমে ইহার পাতার রস সেবন করিয়া অনেককে ধুতুরাবিষের প্রতি- 
কারার্থ চিকিৎমকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে । কুল, শ্বেত ধুস্ত,রের ফুলের মত বটে, কিন্তু 

তদপেক্গ] দীর্ঘতর । অধিক লম্বা বলিয়া, ফুল ঝুলিয়া থাঁকে। চৈত্র বৈশাখে ইহার ফুল হয়। 
আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি কোন স্থলে ফল দেখি নাই । কোচবিহারে ইহাকে গগলবণ্টা 
ধুতরা” বলে। ৃ 

ওধ্ধার্থ ব্যবহার-_সুল, পত্র, বীজ। 
মাত্রা পত্রন্রস্; উত্স কুক্রাদদিদষ্টের সেবনার্থ $- তোলা। অন্যত্র ৫ বিন্দু। বীল 

আনা) দুল-_২-৪ আনা। 



রঃ ধুক্তব-শ্রল্নহঃ। ৯ 

বৈগ্ককে ধক্তুবেৰ ব্যবহাব। 

হত্রুত-_কুকুববিষে ুভুবূঘ--আর্জ পরননবাধূল আধ তোলা ও আদর ধতুঝার মুশ 

৪ আনা একত্র পেথ পূর্বক শীতল দৃষ্ঠবা নীতল জলের সহিত উত্স কুধুব পুগালাি কর্তৃক দষ্ঠ 
বাক্তিকে পান করাইবে কঃ ৬ অঃ)। 

বাগ্ভট-_ইন্দরলুণ্তে ধক্্রপর-ট/ক হইলে ধুত্তর পত্বের রস ঘেপন করিবে 
ডে ২৪ অঃ)। 

হাবীত-__বাতনেত্রামধে ধুস্তুরযূল__বাতনেত্রায়ে ধুন্ুরূলের অগ্ন হিতকর 

(চিঃ ৪৪ অঃ) 

ভাবপ্রকাশ_স্তনোখিতগীডাষ ধুত্ত্রপর--হরিদ্রা ও ধুত্রার পাঁতার প্রলেপ 
জুনের বেদনায় হিতকর (যঃ খঃ ৪ ভ12)। (২) কৃমিতে ধুর পর-ধুস্তরপাতর রস 

৫ বিন্দু তক্ষের সহিত ক্রিি বিনাশীর্ব পেয় (সঃ খঃ ২য় তাঃ)। (৩) বিশিষ্ট দ্রব্য তশ্ণজ 
অজীর্নে ধুস্তুরবী-_গোধুম, মাধ, চণক, মটর ও যুগ ভপণ জন্য অদীর্ণ হঈলে ধু 
বঙ্গ সেবন করিবে। কিখা এ সকশ ভরা অতিমারায় ভঙণ করিয়া পরিপাক করিবার জনা 

ধুস্তরদীজ্ দেবন করিবে। (মঃগঃ ওভাঃ। (৫) পাদরাবী বোগে ধুস্ুরবী্--মানক 
ারদ্ষলে এব* যুস্তুর বীন্জর কক্ষ দাবা! সার্ধপ তৈল পাক করিব, 'অভ্যঙ্গ করিলে পাধদারী 

(গায়ের তল! ফাটা ) প্রশমিত হয়| (মং খঃ ৪ভাঃ)1 

চত্রদত্ত_উন্মাদে ঘুস্ূববূল_-উত্তমরূপ শি্াপিষ্ট খুতবার মুশ, মূল কাষ্ঠগর্ত হইলে 
মৃলত্বস্থ ৪ আনা, অর্থগের জলের সহি মিশ্রিত করিয়া ত্র জলে ৫ তোলা পুরাণ হুঙ্স্া তুল 

পাক করিবে, পরে যধঠকালে উহাতে একসের গব্যছুগ্ধ ও অর্থ পোষা! মিছবরি এব" অরিছটাক 

গন্যপ্ত দিয়া পাযস প্রন্ত৩ করিয়া, উন্ম/দীকে দুইবারে সেবন কনাইবে | ( উন্মাদ চিং)। শসা 

বুবিস্বা ইহ! প্রয়োগ করিঙ্গে হিতকর হত । (২) কর্ণনাঁডী বোগে ধুন্তুরপহ_-এক্কসের 

ধুডুঝপাতার রদ ও হবিদ্রা ৮ তোঁলা গন্ধক ৮ তোঁলা সহ এক পের স'ষপটতশ ষখ বীতি পাক 

করিবে। এই তৈল দারা করণগৃবণ করি'ল বর্ণগত প্রশমিত হহ। (কারণ চি) 

বঙ্গসেন-_স্লীপদে ধুক্ুরবীক্স_শীতলঙ্গলেব সহিত ক্রস: সাহা বৃদ্ধিবরিধা ধুস্তুৎবীদ 

সেবন করিলে দারুণ শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ প্রশমিত হয়। (শ্রীপণারিকারে )1 

বক্তব্য--চবকে কেনিওএ রোগে কেবল ধুক্তুব থা অন্য কোন একটী 

রব সহিত ধুন্ুরের প্রয্ধোগ নাই। চরকে ধুসর পন্দেরই উ্ণেখ দৃষ্ট হয় না। 
স্থানে স্থানে কনক শব্ধ পাওয়া যায়! যথা মধুকল্ত হরিদাস বচাঁয়াহ কনকঙ্গ চা 
(লি. ১এ:)1  পত্রিফলৈলে  তুকৃমরিচপত্রণ  কনকঞ্চ কর্ষাশম?( চি 5 স২)) 

১ 
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4 1 শঙ্কা টি ইত চি সর ম্ ৯ ক হত 

শঘণ্ট কার বনক শকেন পাচা অর্থ নিনছেন করিয়াছেন যখাঙগশেগাযো শু 

লে রঃ ক্ুঞনাগিন সঃ ৯2৯55 2 চ্পির তি ও ঃ ন্ট গুলুকেশরাখুনঠেকু ধীরাঃকনকং ব্বস্থি" (রাজনিবৎ ) | পুস্ুর শলের একব।রে উল্লে 

না থাকায় এখানে ধুস্থবার্ধেই যে কনক শক গ্রয়োগ বরা হউরাছে একা ছুঢ়তার সহিত বলিতে 
গালবায় না। চরকের ণশেমানিতে কনক বা ধুক্তর শুক নাই । তবে একা অবহা শ্থাকার 
করিতে হইবে যে, উদ্ধতাইশের শেবোজহলে কনক শের ধুস্তর অই আবিকতর মঙ্গত | 

ধুস্তুরের গয়োগ নাই। বুন্দ চক্র গ্রক্তি আহত মংগ্রহ গ্রহের শামের যবে পুকুরের 

বাব্হার দুষ্ট হয় না নিঘট্টগ্রহ্থে ইহাকে কফ ৪ শ্লেছাপহ বলা হ 

সাদি শ্লেমহর উদধে ধুস্থর বাছের ব্যবহার আছে। হারীত অর্পোভর বধির উপাদান মধ্যে 

ধুস্থুরদহোর উল্লে করিয়াছেন শি গ্রহধুমং চ দিদ্ধার্থত ধুসুরবদলানিচ | (চি ১২ অহ) 

ধুহুরের সূল, পত্র ও বাল অনুজিনুভ হইলে শরীরে বিবি জিয়ার ঙ্গণ প্রকাশ গাইয়া। 
মহান অনর্থোত্পাদন করে, ইহা শ্নেকেই অবগত আছন | তন্গরগন মিষ্টান্নের সহিত প্রচ্ছন্ন 

ভাবে ধুস্তুরবীড গেবন করাইয়া! হতনংভড পথিকের সর্বা্দ অপহরণ করে। ক্রাটীজ্ছলে শিশুগণ 

ধন্তরধী্ ভক্ষণপূর্বাক ঘৃত্যুদুখে পতিত কিছ যাবস্হন ম্ড হইছা গিয়াছে, এন্ধণ ঘটনাও 
অনেকে প্রশ্ত্ষ করিছাছেন। ধুভ্তুরবিধের গ্রতিযানর্থ চিনিত্সকগণ ও আহত হইয়। থাকেন, 

চে 

অতএব তধপ্রতিক্টীর প্রণাশী গৃহস্থ কি চিকিংমক সকলেরই অবগত হওয়া উচিত। 
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নব্যমত-_ ধুস্তুর মবৰকারী ও বেদনাহর। অন্যন্য শপে ইহা *বেস্ডোনার ভুলা, 

বরং তদপেশ্সী তীব্রতর । “ সোটর* কিনা * সেল্সরি? নর্ভের উপৰ ইহার প্রভাব লশ্ষিত 

হয় না ' সি্প্যারেটিব্ নার্ভের উপরেই ধুসর ক্রিক প্রক্থাশ পাই থাকে। পূর্ণনাতরাস় 

সেবন করিশে হায়ের ক্রিযাবৈবদ্য ঘটি) থাকে এব” ভক্মাবহ্ প্রশ্থাপ লক্ষিত হয়) এট 
পাইন্ গ্রস্থতির মত ইহাও অবিরত নয়নভারকা বিস্তারক। শৃশবিশেৰ (152010 ০০1/০), 

বগ্ঠেম্ষস (উৎকাণি ), “কোরিয” তেই রেগে রোধী ভাগুববৎ উন্ধওভাবে হন্তরপন বিন্ষেপ 
করে ) এবং গণ্দন € তোঁংলা! ) রোগে ধুর আন্েপ নিঝারকরূপে প্রয়োগ কন্তা হয ইহা 

নিউর্যাশজিণ, রজংকৃচ্ছু, ভুখনণ্ডলের নিউর|জিহবা কিছ্া “সায়েক বেগে হিতকর। 
কানোন্সান এবং আন্মধাতেচ্ছা লঙমপা্িত স্থতিকোন্সানে ধুক্ত্র ফলগ্রব। ধুস্থারর ধূমপান 
শ্বাসের পক্ষে হিতকর। ধুন্তুর বীজ উদর্দাদি চম্ুরোণে হিতকর। কৃনিভঙ্ষিত দস্তের শুলে? 

ইহা বেদনা নিবাপোর্ধ প্রাযাণ কর হয়। ধুক্ুর সাধিত তৈল, শিরঃনিডা, বুবপ্ু, স্বোটক এবং 

বিবিধ চর্দদররোণে ব্যব্যত হয়। ,ব পত্রের রসে জহিফ্ষেন ৪ পুননবাদশ পেবণ 

পূর্বক প্রলেপ ণিলে, বাতের বেদন1 এর" হস্তগন দখত শোথ নিবৃন্তি পার । রতার্শ, ওত 

কিন্বা গুহ্দ্ারের অন্যান্য প্টীতাঞ্রদ রেংণে পুনঃ পুনঃ মলত্যাণের প্রবৃত্তি থাকিলে ধুন্তর ঘটত 

মহ্শম্ বেন নিব হক রূপে ব্যবহার কছিবে (আর, এন, ক্ষোরি বস পণ্ড ৪৪২ দৃঃ)। 

নল- নব; । 

লল, এঠাএ50০ 09৮ চা া5 [হক 

দুক্সান্বাত্বন্ধনবনূনূ-_ নিল: লালা দ্ল-তিব: ববলানম্তান: 

(ভব সু হী: উদ ক্স) 



১২ | নল-_ লন: । রি 

নল: জীন: জনাধস্র দিঅলুললিলাসন:। অল্লন্নবীল লিজ: | 

ইললাব্ী$নিলম্ুতী ভ্লদন_ঈদল্বদদান্রক্: । লল্বঃঘবাহুঘিজী নীত্র স্বপ্ন ব্য- 

দন্মন্থি। বাজনিঘ্রক্তু; | 

ক্স লিঘষ্ত্ক্ন্লী নী মুজঘন জাহতীস্ব হুমা নিব্ন্নী 1 

লুক্তীচন্তঘ্থী নিঘআকললুলনহ্বননিিবীলুন। লাবনী লু: দীন: দিন্ন- 

লাঈলসাদন্:। ঘল্লন্নবীভ্রলিছব্হ্: | 
ছুজব্ব দশ্ববং জীন: দনিনভীদলিন্। অন্থহান্ত ভীন্দান্থ ঢালী 

ব্রননাজ্ন:। হাললিঘহত। 

মহল ঘযান্লঘ্ত নিল । জীঘ্* জজঙলান্লিলভান্ানি। লন্বস্্ নীতি 

জহীনি লিন্' । লিগনিন লানল্বত্ ন্িস্ত্িন্। অন্নন্ন বীনালঘব্তু বাজ- 

নিঘন্ত্স্ত | 
দ্রলনিজ্বনন ল্বলুলন._“্ঈীথ্ল লনবলুলালি % ৫ % & গ্বঘমাহী- 

দন জ্বহ্ঞানুলস্ঘ: অল্গজ্ীগতিলা । সহন্্া: নল্স হন হুভা; বন ভূলাহুলা:' | 
(লিঃ £ংদ্স;)। ন্নহল্দ; | 

নল[দির ভাবানাম-নল | বাঃ নল। হিংনরসল | মঃনঠ্ঠ। ও শালী। 
বঃদেবশাল। তৈঃজুগগুরু। স্ুলনাল নলকে দেবনাল বলে। মুগ্তের ভাবানাম 
শ্গ্তকে হিন্দিতে ঘুজ্ বলে । ইহার লাঁটিননান 58০0]/0াথঠা। 01770. শরের ভাবানানন 

বাঃ শন। হিঃ কাড|। লাটিন্ ন।গ ওরা 5য়োন। ইং-1১0127660 59, 

নলাদির অনর্থসংজ্ঞা-নলের_“বৃছগরর।  "শৃনামদ্য | ঘুঞ্জেরদূুরঘূত” 
“দৃঢতণ” “বহুএাজ” পরদণা” । শরের- প্ষুপিকা গত” বহুদূল? প্দীর্ঘনূলকত। 

বর্মন আলভৃণ-আদ্র নি ভূমিতে গনে। ইহা বের সর্বত্র সুভ ও স্পরিচিত। 
বাটে আশিন সংক্রান্তিতে কুষদেরা ধান্যক্ষেত্রে নলকাও -প্রে।ণিত করিয়া এই কামনা করে 

যেন পান্যস্তদঘ নলের ত উল্ত হর। মুগ তৃণ, বাড়ে, কলিকাতা অঞ্চলে বা পুর্বে জনো 

না) খুগ্, বিহার ভইতে আরগ্ু করিরা, উত্ভরপশ্চিগাঞ্চলে প্রচুর জলো.। উপনগনের সমগ্র 
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দৌদ্থী মেখলা ধারণ করিতে হয়ঃ এই জন্য নিঘ্টুকার মুপ্রকে “দীক্ষা পাবনঃ» বল্যা- 

ছেন। বঙ্গে মুক্সের অভাবে কুশ ব্যবহৃত হয়। কাব্যে ও দৌদ্রীমেধলাব উল্লেখ দেখা যায় ॥ 

মাঘ নারদ বর্ণ করিতে গিয়া বনিম্বাছন__“পিশঙ্গ মৌগীবুজমঙ্ছ্নচ্ছবিং” ॥ মুররহূণ 
অনেকা*শে নূলের ছুলা। শর্, রাছে শর নামেই সথপরিচিত॥ ইহা উচ্চ অধচ লাশ 
সনিহষ স্থানে জন্মে। ইচ্ষুর পত্র সরু হইলে যেমন হয ইহার পত্রও তজ্রপ পাতার ধার 

আছে বলিয়! নাম “ন্ুরিকাপত্র”। খাগডা অপেক্ষা শরের কাণ্ড স্থুলতর্ হয়। শরকাশ্ডের 

লেখনী অনেকেই দেখিহাছেন। স্থুশ শরকে “ইক্ষুরক” বলে । 

উবধার্থ ব্যবহাব-সুশ। মাত্র_হুলকাধ ১* হোলা। 

বৈদ্যকে নলেব ব্যবহাঁব। 
চবক-__কফছ বিসর্পে নম্মুশ_ক্ফ্ বিসর্পে নশমূশ পেষণ পূর্বক স্বতোগে প্রলেপ 

দিবে। € চিঃ ১১ অঃ) 

বন্তবা_্ু্রুত বীরতর্াদগণে নশ পাঠ কবিঘাছেন (কঃ হুঃ ৩৮ অঃ)) এব 
অরচিকিৎসায় নল ব্যবহার করিয়াছেন যথা _' নল্বেতসয়োসুশে মূর্বায়া' দেবনারুণি-- 

(উঃ ৩৯ অঃ)1 

নাগকেসর- লামননহঃ | 

নামই 165৩৪ 6059, ১1 চ২০১৪৫৯ টা 00101027021077 

লামনঈঘং নন্তীখ্য" ভস্তুনিল' ভবদধাঘস্কদ্। অন্বিনানালমন্ম্থ জব্তঙগী 

হলাদহ্বদ। হাললিঘব্তু:। 

লামঘ্বর্থ জন্ানীদ্্' হন লদ্যুনঘাবলম্। কল্মবজব্ুতআানহনছহি্রলাম 

লামলম্। হীমন্যন্ধতবিবজদঘিক্লবিদাঘত্ছল্। ব্লালসন্ধা্গ: | 

হ্্াঙ্গঃন্ত লানন্বম্মনূ__“িঘলেবনীনম্ীবযক্যাঘান্ € ক ক্স 

পমাল্লি হক্ধালি' (ছি: ৫ ক্স:)। হজ; | 

সববনদ্ূতি নামবীনহন্_“অনদীহনাল্লাবহলা অিবলাবনীবন। ভস্ 
নঈষ্য ঘবম্ি আউনসহ্য্োলবি |” (লবন; $লাঃ) লালদজ্া; | 



১৪ নাঁগকেসর- লাজ মহঃ। ₹$ 

হানিজাৰ লাম“ & & থিনতা বন্দ । লালাঈলব্লুষা' না 

বন্য অহল্' ॥ (ক্সলিষাহাঘিজাহ )। অভ্পজল: | 

নাগকেসরের ভাষানাম- বাং নাগেশর ফুলের গাছ । হি:-নাগকেসর | তৈ৫-২ 

নাগ কেশরালু। বন লাগচল্প। আহবনারমুদ। 

বর্ণন__নাগকেমরের বৃন্দ বৃহ হয়। বাটে ন।গকেসরের বৃন্দ অতি ঘহ্রে উছানে গাঁিত 

হইয়া থাকে। কোচবিহার রাজ্যে নাগকেশরের বৃক্ষ প্রচুর, এবং শপ্রধডে বন্ধিত হয়। 

নাগকেসবের পাঁতী লন্থা, অগ্রভাগ সরু, পত্রপুষ্ে শুভ্রবর্ণ লেগ থাকে, মুছিলে দাগ গড়ে। 

পত্রোদর হরিছূর্ণ। শিশুনাগকেমর বৃ্গের শাখা একূপভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে গাছটা দেখিলে 

যেন রথের মত বোঁধ হয়। ফানের শেষে চৈতের প্রথমে নাগকেশর বৃক্ষ প্ুশিত হয়। 

ন।গকেমব্ধুলের কেসর বহু এহং কেসরশুলি "গতি স্রন্পকূপে বিনান্ত । নাগেখরযলের দল 

শুত্রবর্ণ, দেখিতে ঠিক্ বড় টগর ফুলের দলের মত। দগ সুবিনান্ত নহে, কুণ্ডের বৃতিদয়ের ধা 

বর্ধী স্থান ব্যাপিঘা, ফাঁক ফাক অমণ|ন ৪টা দণ থাকে । দলপ্রাস্ত তরগামিত। কুগড কাহাকে 

বলে? পুর্বে (উদ্ত্বর দেখ) পুস্পের তিনটা অবর্তের কথা বশিয়/ছি-__-এঈ আবর্ত্রয় ভিন 

সর্ব বহিঃস্থিত যে শাবর্ত থাকে ভাইকেই বুণ্ড বলে। কাঞ্চন প্রভৃতির পুপযুকুল 

কুগুদারা আবৃত থাকে | বেণের দে।বানে পুরাণ নাগেখর ফুলে, ভুল, কঠিন। বাটার ঘত 
যে দলগুলি জীর্ণ কেস গুণাকে বেষ্টন পূর্বাক রন্দণ বরে, ঘেই গুলি বস্তুতঃ দল নহে, নাগকেসর 
ফুল্র কু । পুস্পের গন্ধ মনোরম । দল বড় হম। ফল হইতে একপ্রকার নির্ধ্যাম বাহির 
হইয়া] থাঁকে। 

উবার্থ ব্যবহার- প্প্প। মাত্রা ॥* তোল! হইতে এবতেগা। 

বৈদ্যকে মাগকেসরের ব্যবহার 1 

চরক-রক্ভার্শে নাগবেমর__নাগেশ্বর ফুলের কেসর শর্বরা ও নবনীতের সহিত সেবন 

করিলে অর্শের বুক্তআঁন প্রণমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ)। 

ভাবগ্রকাশ-_শ্রেতগরদরে- নগবেসর- নাঁগকেমর পু্গ তক্রের সহিত গেদণ পূর্বাক 

পান করিলে শ্রেতগ্রদর প্রশমিত হয়। বধ মেবনকালে তক্রোদন পথ্য করিতে হইবে 
(মত খঃ ৪ ভাঃ)। 

বঙ্গসেন-রক্ভাঁতিসাঁরে নাগকেসর--চিনির মহিত নাগবকেসর ফুলদুর্ণ সেবন রিলে 

অভিসারের দম্ভ বোধ বপে। 
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বক্তব্য-_নাগকেসর চাতুক্তকের অন্তর্গত একটা দ্রব্য! গুশাস্তরাধান ভিন, উন 
সুগন্ধি ও হুখমেব্য করিবার জন্যও চাতুর্দ1তকের ভুরি ব্যবহার চৃ্ট হয়। 

65258020857 হিঃ 00000305 আ 0160 550 আয়াত জা ৫5ক০য101 ০0 2775 
566৫5 00721 ও চিৎ6ণ ০11117510৩0] 001282)9 (220) 00 তিঞা। 25 

হা (625 516 51015 এট সঞভেহ 16 15 0200219 01550156৫. 81600066502 

আযাদ] 3100101 200 ০057, ৮০: 05170] 10. 76122011107 555670)3] ০11 55 ৮৫6 

িনঠহ06 962 09156110% ০9100720০06 003৩ ০৫০৩৮ 06705 625 81207656771)195 

জাত ছোটিওএ০)৩ (1462722172/66 2 18412 1] 978) 

00005 208. 858907৩ পাছত 01055902095 7906) 200. 920, আত 1৮ 

910771200 জ7. 9000100107৩ [9165 276 91017021105 20170 2710 [94784075 

চ1০%০০এণড 26 5৭ 17 45600601776 01 15 ৮56 5 20) 21000103610 

97 0064000000য015 5 ঝা ০0107750606 0৩ 0০৮6৮ 06 19550253) ৮11 

1১0৮৮715 200150 0 01০১1780865 ৫. 9০010807105 500580700, 01 0১6 16৪৮ 

(70০ 77) 78) 

নব্যমত-_নাগেশ্বরের শু কুঁডি, মুল এবং বৃশ্তহবকৃ, তিজ্ত সুগন্ধি এবং ঘর্দবকারক ॥ অপক 

ফল, কটু, উষ্ণ এবং ধিরেচক। কুঁড়ি ফুল, আমরভাতিসারে ধ্যবন্বত হয়। ইহার তৈল 

অন্দিগত বাঁতে অভ্যন্গার্থ প্রয়োগ কর! হয়। নাগেশ্বর ফুলের শুঁড়া এফং মাখস একত্র দিশ্বিত 

করিয়া র্তাবি অর্শের বলিতে কিঘ| পদ্দ!হে পদতলে প্রলেপ দিতে হয় (ন্সার এন্ ্চোরি- 

২য় খণ্ড ৭৮ পৃহ)। 

নারিকেল- লাবিিজ;। 

লাহিজীন; বে) । 0০০০৩ 1২০০), 7১21/72. 170)02. 21210 

দহ্অিযাদিজা বায: িরুদদল£+ 

শ্হাহল:”, প্ভযবলক:”, “ছুশ্ঘিভব” ) ভন্পনিন্সাদিজ্া ঘ্লা__ 

পহালিব্যালজ্জ;? ॥ 

+. ক লাবিঈনদন্লানিশ্ব । অ্ব্মজিম্ম্গীনালি লক্যালি মন্তযানি দ্ব। 

লহ: (২৩ আ:)। 

৫ 1 
বজন্নদেন্ন? 



১৬ নারিকেল-নাহিজন্ল: ৷ € 

লাহির্ধ হা কিম দিন্র্দ জাতৃজীনল্। নব্রলাবসহ হা ভব্বয্্ম নত্বি- 

আীঘ্নম্। ভ্সুন: (ভং 8 ক্স: )। ৃ 

নাহিঈলী যু: ভিন্ন: জীন: দিঅনিলাঙন: | অ্ন্রমজ্ম ব্দাগীদক্ষমলী 

তৃজহঃ অহ: । লাব্িবজবিত্ী অন্ত নন গীনর্জ লব লাম হুক সা । দিল্মদীল- 

বন্নাস্সলহাক্জ্যান্নি আীনগ্মলল স্বব্বহাঘি । দল্জীলীলহদি জিত্িভিত্বীদ্' দিদ্ন- 

জাবি কত্ত লগ্তরব্ধ । হীদন নন্বন্দহ হক গ্তচ্ম' লীত্মনপ্রনলিহ নত অহ্ন্নি। 

হালনিভব্তু: | 

নাহিদ আন ভজীহ' নহ্বি্ীঘনল্। নিভন্যি ভন্বব্য' ব্য' নানদিন্লাজ- 

হাস্ব্বন। নিঈনন: জীলব্বনাবিত' লিঙ্বন্নি ঘিন্নভলবদি্হীদান্। লহ 

জীব্ধ বু দিজ্জাহি নিভাস্থি নিষ্ভন্মি লন" লিনব্ন: । লহ্জানা: শীল আহা 

হীজন' স্যনর্থ স্ব । দিঘাাদিন্নজিন্ জাত লব্বিদ্যত্রিন্মহ' অহল্। লাবিব 

নানান ত্বজজহঘন ম্যিবানি ন্। জনাঅভিম্প্লম্ুরত্বম্যানি হ্হ্থন্ি ্ব। 

খ্াননন্াান্: | 

বৃহমানলাতমিহৃজ্তীনাবিন্বনীবন্-_দী* ঘা লাবিবীন্রসম্” 

(মিবীবীমঘি: )। ন্ললহ্ন; । 

হিব্মালসৃত্ধী লাহিল্_“লাহিঈল'বলীঘত্্ দীল স্বদ্ৃতিলল্। ব্বহান 
নিভিল' স্যজ্' পক্জ'বীলঅনক্রিলা । নিচ্দত্যা মছ্িন' ত্বন্নি মুত নতি দহি- 

ব্যামলল্” । (নল ন্ব্ঃ ইলা) (২) অন্ঈীহানাঁ লাহিজন্জন্তলল.- “% 

ঘা দ্বীন ভা লাবিল' জ্ুন্তলল্। নিন্ুক্ন্দহাআা মননি ত্বত্ী জলিদহী 

বিল; (আঃ নত; ইলা )। ম্নান্দল্জাম্ম: | 



২৩ নাবিকেল_ নাবিল; । ১৭ 

নাবিকেলের ভাঁষানাম-__বাং_নারকেনূ। হিঃ__লারিয়ল, থোপর1॥ মঃ_গ্রীফল, 

নারঠঠ। ৩ুঃলালীয়র। ক£-ঠোগনবারী। তৈ২_-টোঁকায়া, নারিকদম। তাঃ 

টে্না, তেঙ্গাম়ি। উঃ-_নডিয়া। ফ)ঃজোজহিন্গী নাগীগল। অঃ-_নার্ভিল। 

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা" বমফল” “দূঢচফল ” “ধন,” “সধাফল,? “উচ্চতর 

পকুচ্চশেধঃ”। উত্পতিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা_“থক্ষিণাত্যক” । 
বর্মন_লবথাস্ুসিক্ত ভূমিতে নাবিকেল বৃক্ষ আনন্দে বদ্ধি৯ হয়, সুতরাং সমুদ্রতীরবর্বী 

প্রদেশে যথেষ্ট নারিকেণ বৃক্ষ দৃষ্ট হইর। থাকে। “এঁটেল” থাটীতে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে ন। 

ক্লাড়েব কোন কোন অঞ্চলে নারিকেল বৃক্ষ নিতান্ত ছুলভ। সাত আট বৎসরের 

পুর্ন নারিকেশ বৃশ্ক প্রা ফশো২পাদন করে না। নাবিতেল যবার্থই “সদাফল”। ভাদ্রের 

জল পাইপে নারিকেল “ঝুনো” হয়। মণ্ডনপ্রিয়্ ললনাগণ “নারিকেগ ফুল” (অল- 

কনার বিশেষ) পরিস্মা থাকেন। নারিকেলের আম ও পক ফল উত্তম থাদ্য। নারিকেলের 

শখোলে” ছকা, ছোব্ভার বজ্ছু এবং “কাট” তে ঝঁটা প্রস্তত করে। নারিকেল পত্ক্গাব 
দস্তের পক্ষে হিতকর। 

ওুষবার্থ ব্যবহার-_ফল, দুল, তৈল। 

বৈদ্ভকে নারিকেলের ব্যবহার । 

চক্রদত্ত-ূর্যযাবর্ত ও অর্থাবভেদকে নারিকেন জঙ্গ_নারিকেণগলে চিনি মিশ্রিত 
করিয়া নাপিকাগ্থারা পান করিলে স্ধ্যাবর্ত ও অর্থাবভেদক নামক শিরোোগ নিবৃত্তি পায়। 

ভাবপ্রকাশ-_প রণানশুশে নারিকেল__ম্পক্ক সঙ্জপ নারিকেলের ভিতর সৈদ্ধব লবণ 

চর্ণ নিক্ষেপ করি মৃত্তিকার লেপ দিছা ঘুঁটের আগুনে পাক বরিবে। স্থাললশীত হইলে 
নারিকেল ভায়া তনমন্থ রৃক্চবর্ণ ন/রিকে শত্ত গ্রহণ করিবে। ইহা ২৪ আনা মাত্রায় 

1কঞ্ত পিপ্গী চূর্ণের সহিত দেবন করিলে পরিণামশূল হইতে মুভ্তিণাঁভ করা যা়। 

(২) শর্কর| ঝেগে নারিকেল কুনুম-দবির সহিত নারিকেল ফুল পেষ? পূর্বক পান করিলে 

কতিপয় দিবসের মধ্যেই শর্করা! রোগ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে । 

বৃক্তব্য__ছরকের, “িশেমানিত তত নারিকেলের উল্লেখ নাই ৮ ইিত্লাযেনিফলমধো ও 

নারিকেল গঠিত হয় নাই। সুতি, তৈলযোন-ফশবর্গে লিখিঘাছেন তাঁল নারিকেল * 

ফলনেহাঃ পিব্রসংস্ষ্টে বাঁয়ো” (চিঃ ৩১ অ$)1 নারিকেলাদি ফলের গগোল্লেখ প্রলক্গে 

বাগ্ভট বলিয়াছেন“ * * বৃহণং গুরু শীতলম্। দাহ তযহহং বভপিন্প্রসাণনন্। 

তি 



১৮ নারিকেল- লাহ্জিল: | জি 

শ্বাহ গাকরসহ সরি বিষ্টস্তি ককশুক্রত২? হে: ৬ অঃ) রাজনিঘস্ট,কার নারিকেলতলকে 
বাতপিব্রহর, কেশ্য, শ্রেল, শুরু ও শতল বলিছা নির্দেশ করিয়াছেন বটে 3 কিন্ত চিকিংসাগ্রন্থ 

তিল, এরগ ও জর্ষপভব তৈলব আমরা নারিকেল তৈলের কাব্হার যি পাই না। 

আদি যতদুর অনুধান করিয়াছি তহ্ণরি নির্ভর চির বলিতে পারি, কোনও প্রামাণ্য বৈছিক ৫ 

চিকিৎদাগ্রহ্থে ভেবজসংস্ৃত নারিকেল তৈনের উল্লেখ নাই । নারিকেল তৈল হুচ্পাক মহ 

করিতে পারে শা কজিয়াই বোব হয় কেশা তৈলও ও তিস্তৈতজ জর ঞন্রততর ্ি ধর প্রব্ত্তত হইয়াছিল। 

পিত্ত ও শল বিশবে ব্যবহত টি “নারিকেলথণ্ড” লাম খাছৌধবে, নারিকেলশহ্ের 

হয়। নারিকেলণও”" দিকযোগ, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও বঙ্গমেনে লিখিত 
হয় নাই ও ইহা উন ভি প্রচলিত চত্রদত্ত সংগ্রহের শুলাধিকারে 

রর পাকাকার শিবদ।স স্বীয় উট 

ব্যাথ্যা বরেন নাই বম উহাকে এরি বলে অবহ' স্বীকার করিতি হইবে । “নারিকেল- 

হইলেও আমি চিকিংসকগ্রণকে ত্র রোগে উহা 
বাবহার চি? জহি অন্তরার করিত । 
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এ নিশ্ঘ_ লিল্ন:। ১৪ 
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নব্যমত- নারিক্লের ছুণ্ত শীত, পুষ্ট প্রন, সর (কিঞি রে5ক) মুত্রশ এবং কমিনাশক। 

নারিকেলদল শীত, হিঞএবং অধিক মারার কিক বে5ক। নারিকেল তৈল কড্লিভার 
অক্পেলের পরিবর্তে দৌর্বল্য ও উররক্ষেতে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু ইহা দুর্ভর। লর ও কাঁন 

রোগে নারিকেল ভৈল অভ্যাপগার্থে ব্যব্ধত হয়। অকাঁলপলিত দূরীকরণার্থ নারিকেল তৈল 

প্রশস্ত। ইহা কেশবর্ধক ও বিবিধ চম্মরোশে হিতকর। এনেম্াপাতি ' ডাবের শস, পোষক, 

শত ও মূত্রকর। এ“ঝুনাঠ নারিকেলের শান কঠিন ও ছৃজ্জর । লান্রিকেশের মূল মুত্র । 

নারিকেল ছপ্ধ ও কালদীরা চূর্ণ একত্র প্রলেপ দিলে বৌদ্ধ ঙ্গপ্র্কতিস্থ হ়। পক পুরাণ 

শুদ্ধ নারিকেল শৃস্থা, বৃয্য খণ্ুমৌদকাদির অন্ততম উপাদান ॥ অধিকন্ত ইহা সেবন করিলে 

অধ্স্থ ফিতার মত কমি নিঃসারিত হয ('আর, এন, শ্োরি-২ক্ খণ্ড ৩২৪ পৃঃ )। 

পনার্িকেলতৈল, কড্লিভার অযেল্র প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃ হয়। ইহ দীবকাল 
ব্যবহার করিলে পরিপাকের বাতিক্রম বা! অভিসার জন্মাত পারে। শীডসপুর্কক নার্রাকশ 

শন্ত হইতে দুরধনিষ্কাশিত কবিবে, এই ছুগ্ধ খল দি যে তৈল পানা যাইবে সেই তৈল দীর্ঘ 
কাল ব্যবহার করিলে 'অনীর্ঘ খা অতিসারের আশঙ্কা খা লা (ডিমক_শুন্স খণ্ড ৫১৫ পৃঃ)। 

নি নিল: 

লিজ: হিছ:22540750065 1001025৯125 8250/501 লঙ্গা 

বিজন তত, 225৫2140  উমচক্ঠিএত। ঠ[ 5০172001576 

বনু: কদিন লী লন সা রিন্তন্র্। হ্ধধতে 

তান শ্দ্লি বীঘাত্বা্াবিশীন্:। ক্পঘন্জা মাববন্হীজ ল্খ অজ 

বরিদীঘইন্।. ঘল্লন্লহীঘনিঘম্হু: 1 মনন; সসবলি সীননিকা: 

জঙগনুষ্জজলিনমিহীদমান্মত । বলাঘিপবস্কৃবিএঘিন্লহীদলিনিইদ্নী তত 
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নিহান্্ান্নিজন্। বাজলিঘব্ত: | নিব: আলী লঘর্সাস্থী ত্দানদীও 

বিননানব্ন্। কল্প: আঅলন্তহুলাবভ্লবাক্লিজলিসব্যন্। নুষ্থসিন্মজন্ক্ডহি- 

ভন্ল্লাঘলন্ববূন। লিন জ্ুন' লন লিসিন্ননিঅসব্তুন। নানন্ন তু 

সান্দত্ব ঘলগরাহীননান্তন্বন্। লিফ্নদান্্ হব নিজ" সাব ন্ত নতুষ্ীতলল্। ভি" 

বসৃত্য' ্বনতঘ' হজ্লাসংজলিপহব্বন্॥ 'ানসল্দাঘ; | লিন: দিন্নজজজ্ুহি- 

নুস্থক্ন নানন্তনন্তন। হাজনন্: | 

স্তানিজনবাত্ঘা:___লন্কানিকলী হব নিন্ধ: আীলতিন্নজদ্দাঘন্ক: | জ্নতহল- 

নিলাহী নর নিভুী' ্বন্নি জীনল: । ল্লন্নবীভ্রলিঘহতি,: । লন্বানিহলব্ 
সিমি: ভ্নান: জুণজন্ম: | বসন্লভাকনন্লাদ্ী নিনমতনহলান্গল: | বাজ- 

নিঘব্তু; | নন্বালিকনী দ্বিনী কলব্বিকী মান্বী.নাঘন্: | বদ পিন্নকলজ- 

ন্হিন্তন্তল্ানহাতিন্। দননত্ৰাবত্যন্মাজুজিন্মনিজনাঙ্্ন:। জান 

সল্দান্ম; | লক্বালিকন: সহ ব্রান্বী জনানী$ক্বন্ব জীন: । হাজনন্রল; | 

নন লিহন:- ক্ষ ক লিহলনভীলষন 1 % ছুনি অহ্জদাঅজীমা: জতঘা 

লিটিভা;ঃ। *% ভান দান লন লনা: । (ভি: ওক: )। ন্হল্ঃ | 

লানবন্ব ক্ন্ভ লিক্ন:_লিকন্ধাপ' আনল; সিইন্বা (ছি: এক্স:) (২) 

তবযাল্ নিল্ন:-ঘ্ববালন্বিন' লিকনজসাঘ”” (ভি: ৫৫ ্স:)। (ই) ক্দর্জ'নি- 
জাভা লিহ্ল:--“ন্সখলিজাঁ ইন হজ ইন্মব্রলিকলনাহ্ষ্যা' | ভি: ২০ ক্:)। (8) 

দ্িনীন্মব্তজ্ী লিজ্ন:“লিহলাহবঘতী: জারী সিন তল্যান্ন মনন্। 

(ভি: ২০ ক্স: ) 1 (8) ভাক্জ্নক লিজ্ন:-“লশ্রদ্দান্যিনবুল লিহনঅলান্ম- 

স্বাডনিনা । ভান্ভ্লহালল' ললিলান্ আালহন্ ছিদবন ল্'? | (তত: ই ক্স: ) (£) 

ঙ্গঅন্তম্বাভঁ লিজ্ন:_“ক্িন' লইল্জুইুল ঈনন্ালন নমল লিহলসঘনীহ্জীল” 

(ভ: ৪&ল ক্স; )1 কস ন:। 
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জানব নিজ্জদনন--অহীবলিম্রঘলাহি জিলা অনবনতনন্। ঘানল 
নানহকালা নয়া ল মললানি ন্ন | (ভি ২২ স্ম) “জাভ্িঈীল নল ঘচ্সিন ছি 
নইহুলানি ত্ব। বীদল আন্সন নঘল লানবসগান্থী (লি নঞ স্ম)। 

্) নুব্ীঘলান' লিল্দলন্_-“নিম্নঅলান্ি বজিযে নত্বনা নুন্যধীঘনন | 

লরি" হছ ক্র") । লুন্নবীবী নিল্ননুলন্- “জঘন্য নিন্নলুকরবত হৃনলবীললিবাহ্য্থ + 

€ছি &*ক্স)। (২)ব্রিদনলিজ্জাই নিম্ন ক *% নিজ্বদলানি । তদ্্ী 

হীন দীনানি অইতবন্বন্হত্ছান্ বদ ছি +% ক্র )। দ্কাহীন; । 

ব্বান্বিত্র দিন ব্ব লিচ্বনন্লন্--“লান্ম ালিক্লন লী স্বীবযুহ 

নাবভ্ব অলি 1 (তত ২৪-্স )। (২) নুয্যগীঘন লিলঘলম-_“ঘ বীর 

লিম্নঘলাননা সক অী্ল নহস্? (ত ২১স্স )। আনত; 

অহৃষ্জীহাভীবিতলমনন্_/লিকলঘ দন্লাহি যহা স্বনন। খান 
নিলিক্মান্মীঘন্তজ্বঘান্। ভরিক্দীত জীতললঙগীননিত. জহকঅম্লঘিন্ম 

স্থল ত্র দ্বন্যান্ | (ব্বঘি_ন্তি )। (২) জালভাবাঁ লিল্ন --% ক 

নিচঘ না হঘ | সানমাছিনঘস্তক । আীতিন জামভাঘন্থ । (ঘাব্বুহীম_ 

ঘি)। নাহ: 1 

হাসু নককালিমবনুলদ্_ওসপিম্বলহীদঁল আবিদা হিিদিনদ। টীন' 
নল্গামবন্ ছিসলফাহালপি বতঘীলূ। (নালননাঘনদি্ধাই )। (২) জদ্দল 
স্ুহীম লিচ্ব -্শ্বালিম্নন্দঘাযানন্া নান সহি জদদীন্সিনি (দ্রতীমাছি 

'জাই)। (২) লহীমী লিন _ম্যব্তীলিক্নহ্ী নিহত ত্ত্্ীঘ্য হ্বল্ 

ইন্মল আহ্যস্ন্কৃতি বঘানহীঘক্ব্হুবসঘাদন্থ নেনবীনানিব্যাই)। (8) জিঙ্হী 

জাঁতবীনী নিব্য “লিল ঘল নানি" অহিত্বকন্ত ঘৃঘলন্। জ্বর 

নিবন্আাত্য হাজানান্ত বিহিদন 1 (হালাহীমাদিজি) নল: | 
কত্যবিমপনহিদান্সাধী লিদ্ববীজমূ_ লদুক্ধলাবুহলঘালানা ঘৰ 
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ত্তজুব্দপিতআন্সানাল্। দান্দা দিঘ ঘিত্তলকনীল' প্ঘন$তি লন্দী$সি নবীন 

সচ্ঘল” | (লঃব্ত; ২ লা: (২) দ্িলিন্ত লিহনদলন্_-“নিব্লদললবুযূন' ব্' 

ীদু়ন' দিনন্” (লঃ তত: ২ লাঃ)। (ই) ব্লীদিন্ন গাজাঘ' নিংলদলন্-_ 
অহীলিক্ননলানজ্ললীনবপা্পনা: | আ্যাল্সা্ হাজবান্দসানা % দ্বিলা;” (লঃ বত: 

২লাঃ)। (8) নুগ্ত ্ রনিলাগ্াঘ' লিল্ন:-িদী স্বিভুলিক্জ্নীওঘনা/ 

(লঃব্ত; ই লা:)। শানদলাক; | 

নিম্বের ভাষানাম্- বা নিষ্থাছ। হিঃনীগ্। মঃকড়নিম্ব। £লিগডে। 

কঃ বেডবেবু। তৈ£-বেয়াটোয়।চে তাঃ বেপুষ্মরম | ফাঁহনেনব্তীম্ দরথত 

হন্ু। শহানিম্বের ভাধানাগৃ-বাঃ ঘোড়া নিমৃ। হিঃববাদন্। মঃবকানিনিঘ। 

কড়নিঘ | ও+_বকান্ত । কঃ_মহাবেড | তৈ:-পেদবেযা। তাঃ-মালাইবেতু বাবেগাম। 
ফাঃ_আছাদ দরখ্ত | অঃ-_বান্। বীছকে_হবুল্। 

নিন্বের ভেদ__ধন্বন্তরীর নিঘণ্ট তে তিন প্রকার নিগ্ের উল্লেণ দুষ্ট হয়-(৯) নি 
(২) মহানিত্স ৩) কৈডর্য। মহানিস্রবে বাঙলা ও আসাদী ভাষায় ঘোড়ানিদ্ বলে। 
নিশ্ববৎ মহানিত্বও গ্রামে গানে অঘত্সস্তত হইয়। ছায়া ও ফঙ্গদান করে। পুর্বাচাত্্যগণ 
নহানিগ্রকে পপর্ব্তনি্*” নামে পরিচিত বরিগ্াছেন ( সৌএত পিপ্ল্যাদিবর্দের ভাহুমতি 'ও 
নিবদ্দনংএহ দেখ) শিবদাঁস ভর্চন্দ্রিকায় লিখিঘ্াছেন “এমনি এব পর্বাতভবর্েন 
পর্বাতনি্ ইত্যাহ্রন্যে” | এই সবগ পঠি করিয়া যদি বাহার মনে মহানিঘের পরিচয় সন্ধে 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। তবে তত্্রতি আমাদের বন্তবা এই, নিঘণ্ট,কাঁর মহানিত্বকে। কথ|র 
বলিয়াছেন এবং ইহার একটা ন|ন “মদোদ্রেক”। ঘোড়ানিমের পত্র চ্ধাণ করিলে গ্রথমে 
কায় এবং বহুপরে বিঞিঃৎ তিজ্ঞান্বাদ 'অগ্ভভূভ হয়| পরীগণদারা প্রত্যন্দীরূত হইয়।ছে যে 
ঘোড়ানিমের পর্রাদি অধিক মাত্রায় মেবন করিলে মন্তাসহ বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। জুতরাং 
শ্রদগ৭ বিচার ছ|রা সনর্থিত হইতেছে যে, নহানিঘ ঘে|ছানিম ভিয় অগ্ত কিছু নহে। পর্বাত- 
নি অর্থে ঘে গ্রামে জন্মিবে ন! এমন বুঝায় না। খামনিদ্ঘই (ঘাহাকে লোকে নিম্ বলে) 
পর্বাতে হইলে গর্বাতনিষ্ষ অর্থাও মহানিঙ হয়, খাহার। এবণা বলেন তাহাদের মত আগত 
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হইবার খোঁগ্য নহে। কৈডর্খোের হিন্দিনাম “সিঠানিম, “ন্নিম্ব। ও প্ৰরসঙ্গ”। বাঙ্লায় 
ইহার পৃথক নাম নাই-_ইহাকেও লোকে ঘোডানিষ্ বলিয়া থাকে 
» বর্ণন-_নিদ সরবত আুপরিচিত। আমরা শিশুগণকে পনস্ফল কোমরগাটা” পাই 

থাকি। ঘোড়ানিমেব পাতা নিশ্বের গত্রাপেক্ষা হস্বতর কিন্তু তদপেক্ষা চৌঁডা॥ সাধারণ- 
বৃস্তে ২৪ যোডা পাতা থাকে__প্রথম পত্রযুগ্ম প্রারই ত্রিপত্র হয়। নিষ্বের পত্রপ্রান্ত গভীর 
ভাবে চিরিত, ঘে'ডানিমেব সামান্ত চিরিত। আবার কৈডর্ষেব পত্রপ্রান্ত চিরিত নহে। নিম্বের 
পর বক্র--ঘোড়। নিমের পত্র বন্ত নহে_ পরাংশ বৃস্ত স্নিধনে কিঞিৎ বিষদূতাবে অবদিত | 

উষবার্থ ব্যবহার-_ন্বক্, পত্র, পুষ্প, বীঞ্জ ও তৈল । 

মাত্রা তকচ্ণ, ১৪ আনা । পত্রচর্ণ__-১-_৪ আনা। বীত্_-২ আনা। পত্রশ্বরস-_. 

১তোল|। কাথ-_-৫--১* তোলা। 

বৈগ্যকে নিম্বের ব্যবহার 

চবক--কুষ্ঠে নির্ব__নিমছাল ও তিক্ত গটোলের লতা পাতার কাঁথ প্রস্তত করিয়া 
কুষ্ঠবোগীকে পান করাইবে। কুষ্রোগীর কানীয় এবং পানীয় জলও নিমছান ও পল্ত! দারা 
সংস্কত করিয়া ব্যবহার করাইবে (চিঃ ৭ অঃ )। 

হশ্রন্ত-জাতসবেকুষ্ঠে নি্ব_থে কু্ঠীব তে পোক! লন্িযাছে তাহাকে নিম- 
ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ৯ অঃ)। (২) স্ুরামেহে নিশ্ঘ_যাহার নুরাষেহ 

হইয়াছে সে নিমছালের ফ্ষাথ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) অরুংযিক| রোগে নিঙ্ব-_ 
অরুংধিকা রোগে ব্্তআব করাইয়া তদনস্তর নিমছালের কাখ সেবন করাইবে (চিঃ ২* অঃ) 
& প্রদ্মিনীকপ্টক রোগে নিঙব_-পন্সিনীকক নাম চর্্বরোগে নিলছাল ও সোণানুর পাতার 
ককাথ প্রস্তত কবিয়! সেই কাথ দ্বাব! রুগ্ন অঙ্গ মর্দন করিবে (চিঃ ২* অ:)। (৫) দাহজ্বরে 

নিদ্ব_দাহযুক্তসবে লীডিত ব্যক্তিকে নিমপাতার কাথ গুড যোগে পাঁন করাইঘা বমন করাইবে 
(উঃ৩৯ অঃ)। (৬ কফদতৃষ্তায় নঙপুত্প_কফজহবণ নিরূপণপূর্বক নিমফুলের উষ্ণ 

ক্কাথ পরান করাইিবে। ইহাতে বমন দ্বারা তৃষখানিবৃত্তি হয় (উঃ ৪৮ অঃ)। 

হাবীত- বাঁতিরক্তে নিহ্পত্র_নিষপাতা ও তিক্ত পটোলের লতা পাতার কথ 

্রন্তুত কিম মধুপ্রশ্েপ দিয়া বাতরক্ত রোগী সেবন করাইবে। ইহ! দোষের পাচক ও 

শমক (টিং ২৫ অঃ)। নিমপাতা কাগ্সিতে পেষণপুর্বক বাতরকের মণ্ুলাকার কণডতে 
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নি্কল__নিমফল উদ্োনকের সহিত পান করিলে তথা বিৰ জয় কলা ঘায়। এখানে 

(চি: ৫৫ লং) বিবখকে প্রকরনাদীন স্থাবরবিৰ বুঝিতে হইবে । 

বাগৃভট-টাক ও কেশের অকাঁলপরৃতা নিবারার্থ নিহটতল-_বিহারানিত 
নিতাগার জবলহনপুর্ধক দুগ্ঘনাত্রভোভী, একমান নি্তৈলের নস্ত গ্রহণ করিবে ইহা খালিত্ত 

ও পলিত লাক (উঃ ২৪ অঃ) ভ্রণশোধনার্থনি্ষপত্রমধুং তিল ও নিহপত্র উত্ত 
ক্ষত বংশোধক (উ: ২৫ অঃ )1 

৯৮১৮, € 

ক্রদ্ভ উদর্দকোঠাদিতে-নিদ্ষপত্র_গকাঘতির সহিত নিপত্রচূর্ণ কিছা নি্ব- 
পত্র ও 'জানলকী একত্র পেবণপুর্কাক বেবন করিলে" বিশ্কোট। কোঠ। ক্ষত, প্রতপিক্ত কু, 

(চুলকণা ) এবং অন্পপিন্ নাখকরে জেব্রপিনুচি) | (২) কামলা রোগে নিহ্ব__নিমছালের 

ঝ| নিমপাতার বুদ নধুবোগে প্রাত-কালে পান করিলে কামলা রোগ প্রশমিত হ্ পোপ, চি)। 

বঙ্গসেন_ গৃর্রনীনোগে সহানিষঙল_ঘোড়ানিদের হুলাহক্ জলে উত্তমপে পেষণ 
করিগ্ পান করিলে, অনাণ্য গৃররধীরোগও প্রশমিত হয বোতব্যাবি-নধিঃ) (২) কফ 

হৃড্োগে নিঘ-ব্চ ও নিনছালের কাথ পান করাইস্। কফজহতাদীকে বমন করাইবে 

(হযহোগধি)। ৩ নেত্ররোগে নি্_নিনগাতা ও কিধি শঠ, জলের ছিটা দিন 
একত্র পেববপুর্বক নৈদব লবন যোগে কিিজ উ্ কব্রিখ। ঈবহ্বগাবস্থায় শুতিত চক্ষুতে সুঙ্মবন্ত 

দন করিল প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রে্র কশু ও স্কীতি ও ব্যথা নিবারব ( নেত্ররোগা- 

ধিকাঃ) €) শিশুর ভুরে নিঙ্ব_মধু গব্য্ৃতপহ নিপত্র দ্ধ করিবে । ইহার ধু শিশু 

গাধে লাগাইলে জরনিহৃন্তি পায় (বালরোগাধিকা:)। 

০] 

রর 
্ 

০] 

ভাবপ্রকাশ-ব্য বিশে পরিপাকার্থ নিথবাছ__ শী, বেল, রাজাদন, পরুধক 

(বল্দা ), খুব, কপিখ, ঘৃত ও তত্র পরিপাক করিবার জ্হ্া নিষবাজ সেব্য। (২) 

ক্রিমিরোগে নিঙ্গপত্র_কুনিরোগী নিৎপত্ররন মধু্হ সেবন করিবে। ইহা ক্রিনিনাশক। 

(নংপঃ ২ ভাঃ)। (৩) রভ্ভপিভে নিপত্র_র্তপিস্তাকে শাকার্থ নি্পত্র ব্যবছ। কৰিবে। 

যাহারা শাকসাক্স্য তাহাদিগের পক্ষেই প্রশস্ত (দঃ খঃ হয় ভাঃ) । (৪) ব্রণের কৃগিনাশাখ 
শ্ব্ষতের কুদি ন্ট করিবার জন্য নিহ্ তের গুশস্ত) কিছা হিহ্ু লেপন করিবে দঃ থঃ 

তর ভাঃ)। 
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পপ বন্য চবক স্মিওবার্স নিশ্ঘ এল সাস্থাপনবাগ কৈডধ্য পাঠ কণিয়াছেন। 
সুশ্রুত উদ্ধভাগহর অর্থাৎ বাসকভ্রব্যের দব্যে ও আবধবাদগণে নিম্বের উন্নপূ-্রল্না 

খেনঃ ধন্বন্তনীবানিঘপ্ট, কার হতে নি পত্রের জেপ, অপু ব্রণকে পাকার এস 

পকত্রণকে শোধন করে। বাজনিবট,বাব বলেন মিগ্ধ বলাসাঁভ অর্থাৎ জমাট, ক্লে 

তরল কবে এব" হগ্রবিধাহশান্তিকৎ্। অর্থাৎ সেবন *বুকজাল।” আল হয়। ভাবপ্রকাশ- 

কারের মতে নিমঘল ভেগক্ষ।  বাঁজবপ্ুভ বন নহ নিগগ অত্যন্ত গ্রাহী অব বারক। 
ভাবপ্রকাপে মহানথ$ মুবিকবিবনাশক বশ হইয়াছে। সকলেই |নঙকে কুষ্ট নাশক 

বলিয়াছেন । নিঘমূলত্বক্, কাণুহব্, পল, পুষ্প ও ফল পঞ্চ নম” নামে প্রশিন্ধ। রাঁজ- 

নিথস্টকান নিৎতৈলের শুণবিবনণে লিবিস্াছেন প্নাহাধ্। লিখ তৈল কুদিপি 
কাপহট ॥ ব/এপিওপ্রধবন মদাঅনীরুঙগাপহম » 

00850859255 791. টএ$9০-ি৩০19902110)ত 15511095 58105007067 

676 200756 100101৩ 5৪গুএয (এট) এত সি 0১০77110258) 

40025 22নু সখ 7100 জার] 09565. 035 ৫16 5 ও. ০1067 (০705 85070 

£৬০০ 21700061097 20010917000700 87৮57 00 07005607 2০000 01005800109 

50415 10. 6৯ 20৫70015১09 15455 470৫ 1০৯০5 আত 9106205৩20৫ 

0108000110৩ ]9105-9107৩ 162% 5 1510560 »যা ভিত) 0)57৩1)572 £917721 45 

1100১ 13470105 ০05 501০0]হ ৮০০5 16595) ০ 5555210501৩ 10৬5 

70169565230. 01500676305 85 2. 17০81010৩ £1069 9৮৩. 00266. ৮১9) ৪0 

8186 ১০ 0৩ 10680 20. 1,6০৮ 059 17620301565 4১ 0911706 ০61176 970%)875 25 

১০10 10 1111 1105 2300০ খাত ৩2800৩00506 00৩ 59105 ৪ 0596 05 16565, 

59090160১০৮ 0০ 0105210) আ1০55 0 /:00166 5069191945 812505 2১৫ 1০ 
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00250860657 ছু ৯58৫0007050 5665 ০০710500 2. 19517700501 

9১00%0 ৭3 [7815052 0106গ। 911 176 ৬ ০07325 জ 2060021 [5510005 

2৬০ চ0770090৩5 20518955095 000 ০5 31210 জাংর 0০৪ 25510105105 

5 ৪৩৩০ ভাত উওর জিমি ঘিউিসছছ বি উচিত চচ9) 
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0500 25 ৬2111219011 15090161005 (0 0150150 100010170 01705 274 

৯$011105, 01076 ১০০1) 0608 1010 10) ০01 500 01000 (০10)) 
৮৮1710]) ১0017 001070010000 15 0500 25 5601))201110 &ো10 01)(1)011))111110 710 

15 01501) 171 01175 20৫120110106- 21076 0010) টি 20090160090105, 
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[০0010 [১০৬0০ 7777/0%6 777/1/6 017177/715 (010)0 0100 (1৮01) 10) 0০7%0105- 

00702 26 (0৬০1, 10701701015 2 130107801৮0 210000017010010 চো 21017- 
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2001100 (0 5907) 01507509, 98130১01201) 501০081085217105) 770 101)7005 
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15 05001) 91517 01502505, (1১০11) 720) 

নব্যমত-নিন্দের গুণ ও ব্যবহার_নিগের ত্বক ও পত্র তিজ-বলকারক) ব্য, 
জরনিবারক এবং বিষমজর ও পালাহ্দরে সেবা । সাধারণ দৌর্কল্যে কিংবা! অরাদিপীগাবসানজ 

দৌর্নলো হিতকর ॥ অর্কাদ কিংবা বেদনাহীন গ্রস্থিষ্ষীতি বা স্ষীতিতে নিদ্পন্ধের প্রলেণ 

কিংব। অথণ্ড নিশপত্র স্থাপন করিলে 'অর্বাদ।নি বিলীন হইস্সা যায়। তরুণ নিশ্বতর হইতে এক 

প্রকার স্বাছুরল (তাড়ি) পরপ্ত হওয়া যায়। পযুষিত হইয়া উদ্রিক্ত হইলে, এই দুস পাঁচক 

ক্রিণির এবং ক্রিনি ও পাঁঞুরে'গে হিতকর হয়। নি নির্ধ্যাস, গভিনী মহিলাগণ, গর্ভাশয়ের 

উত্তেজক বলিয়া ব্যবহার করেন। নিহ্বকলশনা-_স্ফোটক, বিসর্প, নাড়ীব্রণ এবং পিষ্টমদ্ধি- 
স্থানে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হইন্না থাকে। অধিব্দ্থ ইহা কেশ ধাবনার্থে বাবহৃত হম এবং কুকুরের 

চর্মরোগের মভৌনধ। পঞ্চনিম্ব (সুল। ত্বক, পত্র, পু্প ও ফল ), বলকারক এবং অরাবসান- 

জাত দুর্বলতায় মেব্য। নির্দবীজজত তৈল-ভিন্ঞ, ক্রিনিনাশক ও উদ্চ। ইহ! কুষ্ঠ, 
ক্রিনি। ও প্রমেহে গ্রযোজা । নিদতৈগ, অন্ভতৈল নহ, বিবিধ চর্মরোগ, পরুতা প্রার্থত গণ্ত- 

মালার দত এবং গলিতকুষ্ঠে পুরণ ও অভাগার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অভাগ বাত 
ও শিবেবোগে প্রশন্ত। নিথতৈঘে গদ্ধক আছে এজন্য ক্াবুমহ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় 

(দেটিরিঘা মেডিক| অফ ইত্ডিরা_আার, এন, শোন্ি- হস খণ্ড ১২০ পৃঃ)? 

ঘোড়ানিমের গণ ও ব্যব্যহার_ঘোড়ানিখের ছাল, অন্ন মাত্রা, তিজ্ঞব্ণাকারক। 

ধারক, অরনিবারক, ও ক্রিনিপ্ন। শিশুর বৃত্তরূমিতে এবং প্রাপ্তবরঙ্কের জর ও অঙজীর্ণে গেব্য। 

পাত্র ও পু্প রসাক্ন এবং সুর্কারক। পরদ্দরদ-_জর, গ্রহণী, দূর্বাগভা, পা, কুণি, 



২৩ নীলিনী_ নীলিনী। ঙ্্গ 

গলগণ্ড গণ্মালানি রোগে, ব্রণ ও বুষ্ঠে সেবনার্ঘ ব্যবহৃত হয় পুষ্প ও পত্রের উঞ্চ খ্লেগ 

বারুপ্রধান শিরঃপ্টীভার পক্ষে*হিতক্কর। নিশ্বব ইহারও পর অর্কদাদির বিলীনবসাধক। 
পুশের গুশেপ মন্তকের কু প্রশমিত করে। পত্রের প্রলেপ, ক্রেদব্ছল ক্ষত, বেদনা- 

, রহিত স্কীতি, গলগণুরোগ এবং বিসর্পে হিতকর॥ অধিক হ্ীহ্ায় ঘোঁডানিম সেবন করিলে 

" জড়তা, ঝাপ স| দেখা, চিন্তবৈকল্য, সংহ্গাহীনতা, অক্ষিতারুকা বিস্তার, গলায় ঘড় ঘড শব্দ 

এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়, এহস্িল্ অঠিবমন লহ বিরেচনও হইয়া থাকে (ই -বয় খণ্ড 
১১৯ পৃ) 

নীলিনী- নীবিনী। 

নীবিনী, নীী। এমভি, [ম১০০০]।[0180ভিবে উএযহটাকাওও। 

[01800 [17019 

তল্দিষীছিজ্ধা অনা ানয। অব্িযল্লাগিজ্া অল্লা_ 
“নী,” “যব” | আবাসন্জািন্ধা অলা__জরলী”” আীঘী”, 

 জঈমব্সথা “স্ঘনী” । ্ 

“১ নী লিলা বুধ ব্বীহ্যা জতিলানক্মদাঘ্থা। জীতাযা নিদীহৃহ' ভ্বন্লি লালা- 

অনিল ॥ ঘল্লন্মহীলিভহত,: | 

2 টা নত জহুনিকীঘ্যয জজ্ত্রা জান্রজক্দালন্তুন্। নক্রিদীত্হরহাঘি- 

হবাসন্ট্ঘাসকা ॥ অন্কানীজী হত্যা ব্যাররপা স্হীহা। ঘুন্া- 

নী্ীন্াঘা কযা বলত হাজলিঘব্তু: | 

লীবিনী হন্বনী নিকা জী্ঘযা লীভক্রনাঘস্থা । ভহ্যা গ্ন্ত্যহব্রীবানহল- 

জান্দালি্ান্। ক্মালবানন্বহাজন্ন' হিদস্্ অহন্ুতনদ্। শালা: | 

লুিজ্মনিদ-_নীলিনী-“নদানৃীলিনীল্লামনির' লন ভুল" ঘিবন্” 

(জং হ ক্ষ:)1 স্ম্থন: ৷ 



২৯৮- নীলিনী-নীনিনী । ২. ঈদ 

হুম্লন্লিম্ নীন্িনী_-“নীন্িবাবলতী সু্ত্ীনান্তমলমবীবান। 

অন্বজ্মন ভম্লনিপ্তন ভঙ্গনকলিঘানন' সান: । (বন্নহীয_ন্ি:)। দন: । 

৯ 

তি 

' বীলিনীর উৎ্পন্ভিবোবিক ট। সংড্ঞাঁশ্রাস্যা।। পদিচয়ভ্বাপিক| নংক্রী_ 

'লীলপুষ্সী৮ গন্ধপুষ্পাশ। গুণ গ্রকাঁশিক কা সংজ্ভী_র্ষনী,” “রী, শোধ 

কেশবাহী | | 

নীপ্িনার ভাঁবানাম-_বাঃ-নীলগাছ। হিঃবনীল, লীগ সইগট্া। ও 

গনী। বর্টি-হিরীণনীণী। ভতৈ শী? ভে্ষেউু 

মহানীলীর ভীবানসি_কাং-বড় শীহা। ও১মোদীগলী। বঃ- হিরীপনীল। 

বর্ণন-_ পূর্বে, বঙ্গের গয়ীতে গল্মীতে নীলের চাষ ছিন। *নাধোর আসাদের কথায় 

নিরীহ বদীয় কদকগণের, উপন্ধ নীলকরগনের অ্ভপৃন্ সত্যাচার শভই স্বতিগথে 

উদ্দত হয়। বঙ্গবেশের মধ্যে নদিঘা, ঘশোহর এবং সুপি্গাদ জেলায় মর্ম ত্বুই নীল উৎপন্ন 

চি নীলের দুপ-কলগাকাস্থ ২২) ৩ হাত ইন্চ, গাছে বোন আছেঃ গতি ২১ হোড়।, র 

অঠঞাভ'গে একটা অগুধা পত্র থ।ছে। সাদর পররবৃশ্থেহ সুগনেশ হইতে পুষ্পদণড নি 

হয়, পুপপদপ্ড হবস্থ। পুচ্প দ্র দলবদ্ধ, বঙনীনাঁভ গোলাপী । খিথি ছোট, শঞরভীগে 

বক্রা। নিদাঘের বারিপাতে কে লর্মণপূর্বাহ বীদ বপন করিতে হয় ৪1৫ দিনে নী 

অগুবিত হয় । তিন আপে গুশ্পিত হইঘা থাকে এনং পুর্পিত হইলেই নন প্রস্তত জগ্তঠ ছেদন 

করা হয়। শি 
৬২ ৬. রি £ 

গববাথ ব্যবহার মমগ্র শ্কুপ। 

বৈদ্যা ক নীলিনার বাহ । : 

. উশ্রুত--ছুবিকনিনে নীনিণী-কোকল নাগ খুষিক করুক দই হইলে, গুন! 
ও নীলিবার কাখ দ্বার যখাবিধি পক গ্বত পান করাইনে (কঃ ৬ সস) 

চক্রদর্ত -দশনকৃজিয়োগে নাশিনী_দস্তগত কমি বিনষ্ট কিনার জগ নীতিনীহ 
মূল চর্ধাণ ও ক্কামিভঙ্গিত দশ্থেপৰি স্থাপন করিবে (দস্তনোগচিঃ)। 

-. বক্তব্য-চন্পক্ক, “পক'ধরগতে দোষে বিবেবীর্থংত নানিনী গনোগ করিতে বলিয়া 

ছেন ( হ্থঃ ৯র)। স্শ্রতি অগোভাগহরগণে অর্থাৎ বিরেচকৰণ্ে নীণিনা পাঠ করিয়াছেন 



চে »পটোল_ঘহীনদ 1 হ$ 
র্ল 

বপুগাদীন।" এব গ্ান্তানাৎ যানি” বাক্যে সতত নীলেনীর বীঙজাকই বিরেচক বলিযােল হু 

বত হবে ০ ৩১ আ')) ভিমবৃ বহিগছেন * নীল যে একটা প্রধান পণ, ভাহা 
লীগের “বণিথস্থ এই নাষ হইতেই স্পষ্ট প্রতীতি হয় €১ম খণ্ড ৪০ পৃ 1 আমরা প্রচস্তি 
কোন বৈদাকগ্রন্থে নী'লর প্বণিগন্ু" নাম গাই নাই। তথাপি নীল যে প্রাচীনকাল হইতে 
প্নকাধ্যে খাবধ্ধত হইতেছে ইহী নীলের নিঘ্ট,ক্ত প্রপ্রনী,, “রক্সপরী, * স্থিররগা নাম, 
পাঠ করিরা বেশ বুঝিন্ত পারা যান! ॥ 
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নব্যমত- নীলিনীর ক্ষুপ উধ» রগায়ন ও বিরেচক। ইহা প্লীহোদর, যর্দুদর, শোথ, 
শ্লেম্রৌগ, প্রমেহ ও সন্তান্ত নৃরমনবদ্ধীয় পীড়া, ঘুংড়িকামি এবং হ্বংকম্পে ব্যবত হয়। 

নীল অপস্মার ও বিমর্পরোগে প্রশন্ত। যে সবল ভ্রীলোকের অপিক বয়মেও খতু হয় না 
বিছা যাহাদের খু দীর্ঘক।ল বন্দ আছে তাহাদের পক্ষে নীল হিতকর। এতদ্দেশীয় লোকে 

এরও তৈলের সহিত নীল মিশ্রিত করিয়া কোবখ রোগীর নাভিতে এবং মুহরোধ দোগে বস্তি- 
দেশে প্রলেপ দেম। নীল, অগ্নি কিশ্বা। উষ্ণতরল বস্ত দ্বারা দগ্ধস্থথনের পঙ্ছে সিদ্ধ গুলেণ 

নীলের শখ! ও পত্রের প্রলেপ রক্তার্শের রক্তক্রুতি নিবারণার্থ বাবহৃত হয়। পত্র শাখা সহিত 

নীলের রম» বিষধর প্রাণিকরূঁক দংশন জন্য বিষদোধ প্রতিবণবার্থ কিংবা কুকুর দংশন জন 
জলব্রাস প্রশমনার্থ মেবন ও লেপন করা হইয়। থাকে । ইহার বিশেষ বিন্রণ উপরি উদ্ধত 
ইংরাজি অংশ গাঠ করিলে জান| যাইবে । 

পটোল-_তীল্র: | 

নতীন্ন! জনন: | 17101105910765 কি 

ঘবিিঘন্লাদিজ্সা অন্মা-_“অজম্হ:, “তুলল: “যাজী-, 
টি দল! নি ৫৫৭ “না সন্লা'ঃ। এ হযবাদন্লামিল্সা অজা_ “কা” দ্াঘবুফির:। 

চারি নতুন নীহব্বত্ঘ' দিন্নানিতীছি ন্্। বদোত্তক্ব্তু্ধভালি লহ- 

হান্্ী ব লামন্। অল্লন্নবীন্রনিঘষ্তু: | 
 মতীন্বঃ নবত্ুনিকীছ্ঘী ব্জনিন্সনন্লাবজিল্। নানান 

হান্নান: । বাজলিঘব্ত : | 

সতীন্ধ' দান্বল' জব" ভরত দুবিনিহীঘলল্। লিএ্ীঘ্ঘ' জন্নি জানা 



ইং পটোল_ অতীব: ) 3 

জব্বীমলযন্্রলীন্। ঘঠীবহ্য মহল্মূ' বিইন্লজব* ্্তান্। নাল ঈতস- 

ঘ' দর্জ নি্সাবি জন্' ডল:। হীঘলঘন্ সীল নশ্তিনা দতী- 

“ভিজ্া। মানসল্মা: | 

ঘতীল' জদদমিন্লাব্নঘন্কক্যবাঘস্দূ। বিন্বতনযননাখিলিহীদমলোজলন্। 
-ঘতীন্রদর্ন নিল্মন্' লাভীলঘন জক্াঘন্তা দাভী' লঘন লিহীপ্" নৃত্ 

নব বিইবলন। হাজনল্ম:। ঘতীবদল নিনিন্বন্লি ঘিন্ম। নান 

জন মনবন্লি সব: । দত্রস্থ্ লন হীঘমান্তিনিন। বীলি নুল' জরবিী 
ছিল বযাব। স্বাকীন:। ্ [ও 

বদি অতীবঘর্জ_ক্ীধ নানি" ঘীঘলন্। € হন ঘমক্লা 
হস; ছমবনা। হদ্ধ' দিন আলযন্তি ভীম? । (ঘি; & কঃ) (২) 

অহা অতীব বনী ঘলম্ব_ক “নতীন্বঘহাঘলা লিঘক্” (লিঃ (২ স্ম:)। 

(২) ীপ্্ী ঘতীলঘনন্-_ন্লশবিজা.বহক্রেলন্' অতীব" । আযা্যাধিনা গ্াজলবি- 

সমহ্বল্? (ত্রিঃ ₹৩ আঃ)108) নিদহীঘী ঘতীলমান্দদ্__“ন্যানত্ব জল 

ছবি | (তি; ২& বস) (১) জবহ্বজ্দী অতী্াজামূ_-“থাদীহললব্ 

॥ রেলের? % ক্বলক্াহিমি:? | [ন্বিঃ ২৩,ঘ:)। প্নহজ্দ; | 

-ইবধদিিন; াজ্জা্থী ঘঠীব্রদলদ্--“ঘতীনযীন্ ৫ ফিন্যুনাংলন্'। 

ঘিলুষ্ব গা' সনম ঘহা” (ত; ৪৪ ক্স:)। স্তন: । 

_. জিদ্বকীআভলবি, অহীললম, ““নিহ্্জলন্হুদ্ ঘিল্মজদ্ধান্নী দ্বিন:” 

জ্বি) €) ভ্বিব্: মাজা অতীনদন্বন._“'ঘহীলঘর্জ ক ক 

খালার কিনা সহাথবল, (জবি) ক) ছিব ঘতীন্রল২-ঘতীন- 

যবনিক্াহী না নঘুবীজন:। নীনঘিঅল্নযনহ্ী ঘানানূকুান্কনামল: 



৩২ পটোল-দতঠীল: | . ই 

(জ্বর ভি: ) (২) নালল্যাদ্রী--ঘভীলদদল _অতীন্রজন্রজীনুদী যী নান 

স্ববী বন্: (নানননাদি-_ ছি: ) ল্ল্দহ্লঃ । ৪ 

নভৃহিজ্জানী দতীজব্ুল.__'ঘতীনলু' আঘিন' তানিন - লবক্্ান্য 

নিন্মলানাঁসতীঅবন্” । (লঃ ভব: ৪ লাম: )। খালদল্মাগা: | 

পটোলের ভাবাঁনাঁম_বা_তিৎ্পটোল, ভিৎপল্তা। কোচঃঘতি, : ধন্নতি 
হিঃ_কডবে পরবল। মঃকডু পডবঠঠ | ও£কডবা গটোল। ক্ঃ-কহি পডবল। 
তৈঃ--সেস পদূতা । তা কোদ্ু পুডলৈ। কা মোব্রহতী 

বর্ণন--যে পট্টোলের আবাদ হয়, যাহার স্াছু ফলের বাঞ্চন ভপপ্রিয় থা, ধশ্স্তরীর 
নিঘন্ট, ও বাঁজনিণণ্টু্ত পটোল শব্দে তাহা বুঝার না। নিঘণ্টদৃয়োক্ত, পুটোল “কটন! 
অর্থাৎ, উহার ফল' ভিজ, এবং উদ্ “কর্কশচ্ছদ”--পাতা বর্কশ। যাহাকে বাঁচে ভিৎ 
.পটোল এবং কোচবিহারের লোকে “নতি” বা! প্বন্নতি” বলে তাহাই নিবটট,দরয়োন্ত পটোল। 
তং পটোল ঝা বন্নতির লতা স্বাদ পটোগেন তুল্য; বেব্ণ উহার ফল বীগবহুল ও স্বাছু 

' গটোলাপেন্ণ ্ষুদ্রতর এবং স্বাদে অতি তিজ । ইহা আরণ্য লতা দীর্ঘকাল যত্ড পালিত 
হওয়ায়, এই আবরণ্য ভিৎ পটোলই স্বছু পটোলে পরিণত হইগ্নাছে। আরণাজাতি বোন কেন 
প্রদেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কোথা বা এখনও গ্রচুর বর্তগান রহিয়াছে 1 বাঁঢ় অপে্গা 
কোচবিহার অঞ্চলে তিৎ পটোন (বন্নতি) অত্যন্ত সুলভ। ঠিক রাঁঢ়ের মত শ্বাছু পটেল 

কোচবিহারে জন না। কৌঁচবিহারের,.স্বাদু গটোল (ঝাহীকে লোকে বাঁরুই পটোল বলে), 

আবাদ দার! এখনও রাঁঢের ত উৎকর্ষ প্রাণ হয় -না-_ দেখিলেই বোধ হর, ইহা যেন.. উৎকৃষ্ট 
স্বাছু পটোল এবং তিৎ পটোল এতছুভয়ের মধ্যবন্তী অবস্থায়-বুডিরাছে। দীর্ঘকাল! আবাদ 

করিতে কন্রিতে কালে ইহা উৎক্ষ্ট স্বাদ পটেলেহ সম্কক্গতা শ্রী্থ, হইবে। যে দেশে 
তিৎ পটোনের আাবধদ হয় না, সে দেশে-উহা অদ্যাপি আরণ্যাবস্থায় তিৎ পটোল দ্ূপই বিদ্য- 
মান্ রহিয়াছে, ন্বা পটোল দে দেশে অজ্ঞাত। দাক্িণাত্যে ভিৎ পটেল আছে স্বাদ 'পটোল 
নাই । ভাবপ্রকাশাদি নবা সংগ্রহগ্রঞ্থে” আমরা দেখিতে,পাই নিথণ্ট,ন্ত পটোল.( অর্থাৎ তিন্ঞ- 

ফল পটোল) শন্দ “কটুকপ', নাম পরিত্যাগ পূর্বক স্বাদ পটোলার্ঘে ব্যবহৃত হইর়।ছে। 
এবং তিক্ত পটোল বুঝাইবার জন্য “ভিক্রপটোনিকা” শব্দ রচিত হইয়াছে। ভাবপ্রকাশকার 
পটোলের নিঘণ্টভ্ত ভাৰৎ প্রসিদ্ধ নামই ্বীকার করিয়াছেন; কিন্য “কটু” নাম 



হই পটোল- হী; ॥ ৩৩ 

পরিত্যাণ করিয়াছেন (ভাবপ্রকাশের পটোশপর্ধায় দেখ)। ইহাতে স্পট প্রতীতি 
জন্মে, নিঘট,কারের সময়ে তাবৎ পটোণই “কটুকশ। ছিল। পরে কৃষ্নৎকর্ষজাত স্থাছু 
পাটাশের উৎপত্তি হওয়ায়, ভাবপ্রকাশকার পটোলের নিব, “কটু” সংজ্ঞা 

হরণ কবিয়া, উহাকে স্বাছ পটোলার্থে প্রপ্েগ পূর্বক, পৃথক তিজ্ঞপটোলিকার উলল্লধ 

করিয়াছেন । চরকাদি আকরোন্ত পটোল শব্দে তিৎপটোল বুঝিতে হইবে। 

উববার্থ ব্যবহাব-সুপ, পর, নাভী। কাথ_৫-১* তোলা । স্বরদ_১-২ 

তোলা। 

বৈদ্যকে পটোলেব ব্যবহাঁব। 

চবক্ক-_রঞ্তপিত্তে পটোলপত্র -ক্কাথ কঙ্কাবির অগ্ঠতম করমাহুসারে প্রযুক্ত পটোল- 

পত্র, রক্তপিত্রের প্রশনক (চিঃ ৪ অঃ)। (২) মদাত্যয বৌঁগে পটোল-_পন্ধ সহিত 

পটোলব ভাটার কাথ করিবে। শুঠচুরযোগে এই কাপ, রক্তনিীবনানি পীণ্ড হ বাতা 

বোগীকে পাঁন কবাইবে। (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) শোথে পটোলপত্র-শোথ রোগীকে 
যদি শাক সেবন করাই হয়, তাহা হইলে তিৎল্তাই প্রশস্ত (চিঃ ১৭ অঃ) (8) 
বিবদোবে পটোশ শাক__সব্ধ প্রকার বিখদোষের পঙ্ষে তিৎপন্তা প্রশত্ত (চি ২৫ 'অঃ)। 

(6) উকন্তত্তে পটোসশাক-_তিৎপশ্তা জলে দিদ্ধ করিয়া, তিল তৈলে সওম গু, 
বিন লবণে, উরুত্তস্ রোগীকে সেধন করাইবে (চিঃ ২৭ অঃ)। 

সুত্রত- বন্তপিত্তে পটোশপন্_ দ্বত তর্ত্িভ তিৎপল্তা রক্তপিত রোগীর পণ 

হিভকব্ (উঃ ৪৫ অঃ)। 

চক্রদ্ত-_পিত্তশ্লেপ্স্ববে পটোবপর--নিমপাতি ও পনতার ঘুষ পিন্তর্সর রোশীর 

পশ্দে হিতকর (অর চিঃ)। (২) জুবে ঘশাকার্থ পটোল_র রোগীকে শাক দিতে 

পহইলেট তিৎপল্তা! বা পল্ত! দিবে (অর চিঃ)। (৩) পিস্তন্ববে গটোশপ্র-পশ্তা ও 

»ষবের কথ প্রস্তুত করিপ্ব। এই ক্কাথ শীতশ হইলে, মধু ছা মধুর করিয়া, পিবঙ্গরীণক পান 

করাইবে। ইহা পিশ্তছারর দুধ ও দাহ নিবারস্ক (জর চিঃ)1 €৪) বাভব্যাধিতে 

পটোশফল-_পন্টালের যুয লথুঃ বৃষ্য ও বাতহর (বাতবাধি চিঃ)। 

” ভাবপ্রকাশ_পিতঙ্গ বসন্ত বেগে প্রথমেই পোল মূলে কাথ পান করাইিবে 

(মেঃ খঃ ৪ভাঃ)। 

ব্তব্য-ব্বন্তরীযনিখণ্টু, ও বাঁজনিবন্টু রিতা পটোশী বা হাচপটোলী 
নাম যে উচ্চিদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! কিঃ শ্রুতদাত্র বোধ হয়, ধাহাকে আমরা 

এ 



৩3 পদ্ম লল্। চে 

ইতিপূর্বে স্বাঘ পটোল বলিয়াছি, স্বা্ব পটোলী তাহারই সংঙ্কৃত নীম। বন্ততঃ 
তাহা নহে। স্বাদ গটোলীর একী নাম পক্রিষ্পর্নী” আর একটা নাগ 

নহ্বাহুপত্রফলা” শ্বাহ পটোল “জিকপরী” নহে, কিন্তু তি পটোলের মত 
«কর্কশচ্ছদ” | স্বাছ পটল, স্বাছ্ফর্ণ বটে কিহ স্বাদুপত্র নহে? সুতরাং *স্থাছু 

পটোলী” আমাদের কথিত স্বাহ পঁটোল হইল না ঘাহার পাতা চিরশ, বাহার 

ফল আকারে ও স্বাদে স্বাছু পাটালের দত, তাহাই পঙ্থাছ পটোলী” । দে "হ্থাছু পটোলী" 
কি? আমার অনুমান হয়, যাহাকে এক্ষনে লোকে এরুঁদ্ব্কিশ বলে তাহাই স্বাদ পশোলী। 
কাশী প্রভৃতি স্থানে উৎক্ট কুঁদ্রুকি পটেশব বাজারে বিক্রীতি হয় এবং উহার রীতিমত 

আবান হয়। কিন্তু ইহাতে একটী আপত্তি হ্ন্সে। নিঘণট,দযে স্থাছু পটোলীর গুণ বর্ণন- 

স্থলে বল! হইয়াছে__“পটোলপত্র পিন্তপ্নং বনী চান কফাপহা | ফলং ভিদোবনাশনং মূলধন 

বিরেচয়েৎ” | ভাবপ্রকাশ রাজবললভাদিতে স্বাছু পটোলের গপত্রাদিরও ঠিক এন্ূপ শপ ব্ণন 

করা হইয়াছে । এবং স্থাছু পাটালী নানে পৃথক কোন উদ্চিের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। হইতে 
পারে, কুদ্রুকির পত্রাদির ৭৪ শ্বাছু গটোলের মত) কুঁদ্ককির পরাদি, আসরা 

গুবপার্যে ব্যবহর করি না; সুতরাং এম্থলে আমার পরীক্ষানিক জ্ঞান নাই? সুশ্রাতা 

পটোলন্নেহকে কুষ্ঠে হিতকর বলিয়াছেন ( চিঃ ৩১ "অঃ )1 

নব্যমত-_ক্ষোরি ডিমক্ প্রহথতি নবীন ভ্রব্যগুণবেন্তারা পটোলের গুণ বর্ণন- 

প্রস্তাবে বনচিচিপ্র। ও মহাকালের শু বর্ণন করি'ছেন ) সুতরাং এন্বলে পটোলের ওু৭ 

সদদ্ধীর নব্যদত উদ্ধৃত হইল না। কবিরাদগণ যাহাকে পটোল বলিয়া ব্যবহার করেন, 
তাহা বস্ততঃ কি, আমরা উপরে বিশদন্ধপে বিবৃত করিয়াছি । 

পদ্ম দন্বাল্। 

নক্ল্, জললল. 7 1২০] 50201990]া, 

ভল্্লালি জলাআালি হবপিলভববাশি ম্। জ্ীম্ততীন্সন্নলাক্াধ্ বদ্তচ্মা? 
বছন্বা: জলাঃ জীলা; বআানৃজণাতান্ঘ কজলাম্নক্দীঘলাঃ। জপান্ব লীঘ- 
বিভদ্মি বঘিঅন্বব ভ্যনল। জীক্দবন্ত মনষ্ভীল' মগ্ত্ং বদলী: | 
স্নৰ্জ্: [ 



ইহ পদ্ম ছল) ৩৫ 

ঘনিল্গ' মধ্য হান' মক্া' ঘিললজাঘন্বদূ। সপ্ত: দিছিল" লিন 

কমু সানি গীনলনূ। নয্মাহল্ান্ত্ বিহযান ভ্তীনলমীন্দী | 

সুুল:। 

ত্রহততধীজ' ছিদ' লিজ" লগত নিশালামলম। হাত্দ্হীম" 

ঘিয্াঘক্রেমলাগলম্। ঘন্মন্নীঘলিঘবভবাজলিঘবাহূ-্ব । নীন্জান্জ' 
যীন্ জাত স্বমলি পি্নলাম্মলম্। হুহ্থ হযামন সষ্ট ই্হাজ্যাত্ জজ্া্বম্ (9 

অল্মন্নটীঘলিঘহু, হাজনিঘবতস্ব | আজ হ্ীন্দত্ব শীন' নিন 

সন্ত হঘ। মিলন্নি দিলঘন্লাদী অন্ববত্রহবজাঁ স্বলম্) ঘল্লজ্া- 

কীম্রনিঘবত; | জীজলহ্' কত নিজ অধ মিগিত' নব বতীঘন্স্। 
ঘিশ্মজদঘ্ানগ্রালন' অন্লঘন্যন্ধাহ্থ' অল্। অলক গীনজ' ব্আাতু বজঘিন্ল- 

সমানিবতন্। ব্বননিন '্লান্িবল্লাছমান্বিহ' নদ মহদূ॥ হাললিছত্তু: | 

নব শীনব' বান ঘাঈী নিলা জদদাঘস্ছল্। হক্লবীনৰ বাদস্মলঘিন্ন- 

দমান্বিজন্। ঘন্নন্নবী্নিঘবতু যাজনিঘতততস্ব। ভন্সন্িলী ছিমনিজা 
বক্লামঘন্থাহিতী লব দিলদ্বী। লাঘজদজ্জাঘলত্যাস্রলননিজামনী তব বিভ্ীষ্বা। 

হ্যাজনিঘবু: | দল্মিনী মিষিঘা ক্ত্যা জদঘিকস্বযা ঝুলা। 

সন্মনাবীযনিঘধত; | মক্মিলী লম্বা লিলা সামা মিমিযা ঘব্য। 

 ঘি্জমিসীঘবাক্িম্াল্িফল্লাগস্যান্মিজন্। স্বাললিঘবুঃ ॥ জানব নিল 

ঘন্মীজ শমহ্সাপনব্্লমন্। ববদিলসঙ্গাদন' জিদ্িব্মাহ্নক্তরিন্। 

স্বলন্নবীমনিঘযহু:। দক্সভীজ কত জা িমনহিদ্ছং অহ হাস্কা- 
হী্লনল' আন্ধল' হন্িজাংজল্। হাজলিছয্ত,;। অবিহাপ্টি মিঘ' 

ঈীলী বন্ধঘিল্তল্লাহনল | নিভ্ভন্মি সপ্ত" ক্ত্য তৃজর্ং আনব্দীদেনন। অনন্যা. 
চর 



৩৬ পদ্সনক্সন্। ইঃ 

বীশ্লিঘব্ত;। ল্ম্া্' গিগিত নিনা' জনা" ঘিঅভাক্জিন্। 
বলন্মছনিজাবপ' বকণাব্নিবৰ' অহল্। বাজলিঅব্ত্£ | সনাক্ত: দান: 

ব্ঘান্ ব্লাতি লিলী ভিদাজন:। জীনআীী$কজিননীবীলত্তা জন্জন । 

ঘল্লব্লবীনলিঘব্ত: । সানু নহু লিভন্মি কৃন' কন্ম জজাননলূ। 

অসাম ভাবছি" ভথ্ঘাহা্লিআশোল্। বাজলিসব্ত,: 1 ভদাস' 

জীন" কল" পিমবকলমাঘন্্স। নহ্াব্মলবলনীব" ছিল" লজআমজম্। 

ঘন্নন্নবীন্রলিঘবত,: | লিউঅজ' মধ" কল' জন্তু ক্বাললগযাদনন্ 
নিশি হুম্যতিন্প লাবযানালিন- সাজ। বাজলিঘন্ত : | অন্ললিল্ধা 
(ননভুন্ন') প্রিলা লিলা জনান্রা ;এন্হৃদন্াল। নু্জু্যা দিব ছি্ন- 

নিনা্লী। অন্ন আব্িজ্জা (লী দীদ:) নিলা জানা লগ্র্া দ্িমা। তুন্ত- 

ন্গাক্সক্ঘ্বী ভ্তথ্ঘাব্ন্দণিঅন্বনূ। ব্ানদল্যাচা: | 

ব্বদিলী তন্দল্লানিন্িজজন্--“তন্যন্ঘুঘকন্দিকন ঘক্সান্বজ- 

বজনিললসঙ্গামলালাজ (ল্ ২৭ ্স:)। (০) ্জদিলী হ্য্খানুদ্- ক্ষ » 

তযনলাঘণতন্জান্যবান্নল্ ক *% হবি ললঙ বব্মভা: ঘদলা । হজ ঝছিন্ন' 

াদনন্নি শীবা? | (ভি: ৪ ক্স: )। (হ)লুলক্জ্ঞ জলন্র'-_জিনল্ পান 

জলন্বীন্ন্লালাল্ (ভি: ২হ ক্স:)। লক । 

ব্জাঙাল্ত সক্মজিল্লকন্__“আনীবাম্মীলজিত্বভবন্দিল লন্ত লা লিল:। 

্সমযক্ন ব্বাযতুলান্ লম্গলীন' লিঘল্জ্ুলি” । (নি: € ক্স:)। নানু: | 

হহুলিনলঃক্সিলীদলন্_জীলব' অন্িলীজন' অ: বন্তাউজঘালিলল্। 

হনলিশ্রিজ্ লিন্টিছ' ল নন ঘুকলিমল: (হীন নি: )। ল্ল্গানুল্ন: | 

ভল্রবানিলাব দক্পদঘব:_ণ্ল্দল' ভাভিনলরকন্ন ঘন্পজিক্রজদীন ্ব। 

পীন' লমত্ন্তবীন্সিল ভব্মলিবাবনাস্লন্ (ল: ভ: প্সনিঘাৰ ভি: | (২) আজম 



৯৪ পদ্ম ছক্সল্। ৩ 

হু্ীলুনল্লই ঘরলুবম্- “্ালীবমূলক্জ্জ দীন লজীল ভঘিঘা সান ॥ 

অমনি যৃন্তেছারুন মহ প্ীহল(ল তব ওলা)। লানসন্জা: | 

ৃন্বদর্ধবল ঘি ঘনপ্িস্্দমূ-_“্অনিন্ুরঘা কিষ্লাছা 

ঘিনযা ভুল ॥ ঘ্বত্বদন্রনছতিহ ক্া্য ৮ (মি ₹ক্দ )10) বল্ল 

নিবীনী অরন্ধন্হ _ নকল দক্িলীক্গল ঘন্ধ' শীলুললিশ্মিলস্। দিইন্মুক্রলিবীত নত 

বনীনপরহনাল্িনি (দ্দি হপক্স)। স্কাহীন:। 

পছ্মেব ভেদ -বন্স্তরীয় নিঘ্টব মত পুগুবীক, সৌগদ্ধিক রকপর, কুষুধ এব" 

শুদ্রউ২পলয় এই সাতপ্রকার পর্প। অত্যন্ত খেত পন্ুপক পুণগুরীক বশে। আনরা 

দেবিষ'ছি খেতপত নিনাথে প্রশ্ম,টত হয়» কিন্তু খত্তরীয় নিঘ্ট,তে ইহাকে “শরংপন্মম৮ 

বশ! হটগ্লাছে॥ আসরা বুনুর্কেই (শানুক ফুল) স্রতে দু্টতে দেখি। সৌশদ্ধিক 

ধস্স্থরীয় নিখ উর -”* নীলপন্র -“সৌণদ্ধিক' নীগপন্র ৮ ॥  পনে ৎপহন নীনকুষুদমৌগন্ছিক 

কুললপুগ্্ীকশৈবশাকাবঙ্গাও৮ স্থ ৯৩আঃ) এই সৌপত পাঠ ব্যাখ্যায় ডন্ণ 

বলিয়াছেন, “মৌণসিক* গৰভপু্পাভিঝান নতন্তদ্ুরভি চত্রোণ্বিকাশি | ভারতবর্ষে 
অধুনা নীশপপন্র ছু বশিয়াই জানি » নুহগ্া উহা অনন্ত সুরভি এব" চক্রোনস্থবিকাশি কিন! 

খলিতে গারি না। ভাযায় যাহাণক সুখি বলে তাহাই যদি “সৌশছিক” হয় তাহ! হইলে 

পঅত্যজঙ্ুরভি বিশেবা অস্ত হইর! পাড। পদ্ধভপুশ কোন দেশের ভাষানাষ 

ভাহাব নিনিও মহল নছে । ভাবপ্রকাশিলীব কহলাদ্রর পথ্যায়ে দৌগদ্ধিক পাঠ করিকবাছ্েন॥ 

এব" পনীশথিনীবর শুভ বাক্যে নীলপণ্নর নান ইন্দীবর নিদদেশ করিরাণছন। ভাবপ্রকাশ 

কার, ফৌঁগধিক-কে নীবপন্ধ বলিয়া স্বীক্কার কবিল এরূপ লিখবেন কেন? কহুলার কি? 

বন্বন্তবীষ নিব তে কুছাদর পর্যায়ে কুলের পঠিত হইঘছে॥ এই মতে কহলার শানুক 

ফুশ হয় কগ্রকাশবন করলার ও কুছ পৃৰকৃ নিদ্দেশ করিরাছেন। সৌশন্ধিককে শালুক 

বছগিলে ভ্বণের সহিত৭ হিরোধ ঘটট। শালুক কুশ আন্ত সুরভি হওয়া দূ থাকুক, 

উহাধ গন্ধ নাই বলিলিও হর । চন্রকের সুরবিরজনীর বর্গের ব্যাঞ্য! চক্রপাণি বলিঙ্ক ছেল 

দসৌগন্গিকঃ শুবী (হু ৪ অ ১1 সুতিরা দেখ! গেল সৌগন্িকর পরিসরে আচাধ্যগণ পরস্পর 

[িসঙ্াদী। বক্তপদ্মেব দ্র বর্ণ শোলাপ ফুলের দলে সত। রান্ড স্বেতপন্ম ম্নেন 



৩৮ প্মদর়ম্। মদ 

প্রচুর, কোচবিহারে রক্তপ্ন তজ্ণ ভুল শানুক কুলের সংদ্ত নম কৃগুৰ | শাদুক 

শরতে ঘুর! থাকে। নিথন্ট চ,ক।র দুর উৎ্পলঙয়ের এইদণ ব্যাখ্যা ঝলিয়াছেন_-“ঈধ- 

ল্টীতং বিঃ গদ্মমীবহীল নথোহপণস্। ঈবদ্রক্তং ডু নলীনং শুজন্তচ্চোৎপলব্রয়ং 1 খেত, 

সুঁদি, নীল জুঁদি ও রক্তখালুচ এই ভিন প্রকার পুস্পকে দ্র উৎপল বলা হয়। রক্ত. 
শানুককে বাটে “রভ্তকঘণ” বনে। আজ্ডলোকে উহাকে রক্তপদ্ধ বলিরা ভ্রমে পতিত হ্য়। 

পদিনীর প্রত্যঙ্গ বিশেষের নান_ ভাবপগ্রকাশক,দ্র বলেন দুল, নাল, দল, 
ফুল ও ফল সহিত পদ্মাকে পদ্দিণী বলে। কুদ্দিবী ননী গ্রভৃতিরএ অর্থ এই 

পদ্মের মুলকে শালুক, নালকে বৃথাল, কোল পহকে সদর্তিক1, কেসরকে নি এবং 

পুষ্পরসকে নকরন্দ বলে। অগরসিংধহ্রে মতে, মৃথাল পদ্মমূল। বিস শব্দ মৃথালের 

পর্ধযায়। বৈদ্যকে বনুগ্থলে বিসযূণাল একর উদ্ত হইছাছে । টীকাকারগণ অর্থ করেন 

_-গ্ৰৃণালং সুলঘৃথালং বিসন্থ স্ব্ধূণালং, | বিসশন্দেন খুথালনির্গতঃ প্রতানং শিবদাস | 

“সুখালং সং, বিমং দৃণালানিত গ্রভানঃ".. ইতি রন্দটাঙকারাং শরীক | হও বজিয়া- 
ছেন “প্রতানাঃ পদ্িনীবন্দাদিলাদীনাং যথা জঃস্গ (শ12 ৭ অঃ)। 

বর্ণন__বিলে কিম্বা বহু প্রাচীন, দীর্ঘবাত 'অফংস্কৃত। অতএব পঙ্কবহুল এবং নিদাঘেও 
ঘাহার জল শুদ: হয় না এপ পুতে পদ্ম জযো। কোক্ষনদ অর্থাৎ রক্তগদ্ গ্রীস্নে প্রশ্দ,টিত 
হয় এবং বর্ধায় ইহার বীজ পরিপক হয়। রক্ত ও শ্বেতপদ্মের মুল কর্দিমে বহুদূর পর্যযস্ত খুতান 

বিস্তার করে। মুল অঙ্গুউহূল্য ভুল ছর) বেশ মস্থণ, রন্রদর্ে চিহিভ এবং অগ্থঃশ্ুনির। পুরাণ 

গাছের দূল স্থানে স্থানে নন্গুযোর খষট্যক্কৃতি স্তুগতা প্রাপ্ত হয়। পদ্মের গর ঠিক্ ঢালের যত। পত্রো- 
দর দ্িদলবৎ হরিদর্ণ এবং যখ্নলের নত কোমল) গপরপুষ্চ ঈঘৎ রক্বর্ণ এবং সিরাককর্শ। শুধি- 

তা! হেতু পদ্মপত্র জলে বেশ ভাসির়া থঃকে। রক্তপাদের দলের বর্ণ টকটকে লল নহে 

কিন্ত গোলাঁপদুলের দগের' নত | দলের সুলদেশ দিকে গে।লাঁপী এবং অগভাগের দিকে বর্ণ 

ক্রমশঃ গড প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ গঞ্ “শভদল” হইলেও দল বস্ত্র: সন্ডর্র একশত দেখা বায় 
না__দচরাঁচর একটা পন ২*--৭০টা দল থাঁকে। দলগুলি আকারে সদান নহে__বাহাদন 
শুর, বাহদলের পৃষ্ঠ সবুজবর্ণ। মপ্যদল বৃহনভব এবং আন্তর দল পুনঃ হন্থাক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
জলের গভীরতাগসাদে নালের দীর্ঘভার স্যুনাধিক্য ঘটিগ়া থাকে । নাল অতীপ্মাগ্র ক্টক 
ব্যাপ্ত! ছিন্ন হইলে বে ত্ক নির্গত হয় তাহ!কেও বৃণালহতর বলে। নাল জলের বিবি 
দৃর্ধে উঠিয। পুষ্প ধারণ করিয়া থাকে। লোকে পন্মের পুষ্পধিকে “নদে টাটি” বলে। 

ইহাতে বীজ নিষচ্জিত থাকে বলিয়া, দেখিতে যেন বোল্তাঁর চাকের মত। কাঁলিদাঁপ 



হত পদ অক্সল। ৩১ 
প্ররবীছমালার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতপদ্মের দল্রে ধ্ণ কুদফুলের স্তায় শুভ্র) 
শ্বেতপন্ন সর্বা"শে রক্তপন্মের তুল্য । কেবল শ্বেতপনে রক্তপন্থাপেক্গা অনসংখ্ক বীঙ্গ 
থাকে। রক্রপন্ে ১০৩৮ এব শ্বেতপা্র ৮_২০্টীবীঙগ সচরাচব দৃ্ট হয়। কুমুদ অর্থাৎ 
শানুকদুণ প্বহশ পৰলাদিতে চন্মে। শালুক বর্ধাশোব_শরাত প্রশ্কুটিত হয়। ইহার দল 
পুগুরীকবৎ শু শ্বেতপরাপেক্ষা ইহার দম সং্যাক্স অন্তর এব* আকারে ক্ষতুতব পদ্মের নাগের 
মত শানুকের নালে কীটা থাকে পা । ছই প্রান্তর ধরিষ্ঝ তাডিলে, পদ্মের নাল মচকাইযা যায়, 
শানুকের নাল শন্দপূর্ক দ্বিবা হয়। শালুকের দলের ভিতর সর্ষপার্তি বীন্ত থাক। 
ইহাকে “ভাট” বলে। ভাটের খৈয়েব সোদূক উত্তম খান ॥ উলুবেডিয়াতে এই যোদক যেমন 
উত্তমক্ষপ প্রন্থত হয় অন্ত কুর্রাপি ভানুশ হয় না। বক্তশানুকেব | ্ষুদ্রো ঘপলজেদ ) দল 
সংখ্যায় শাদুকাপেক্ষা অবিকতর এব* আধারে দীর্ঘতর হইয়া খাকে। এতসিত্র সর্বাশে 
শানুকের মত। 

উষধার্থ ব্যবহাব-_পত্, কোবশপত্র, পুশ, নাশ কল। 

বৈদ্যকে পদ্দেব ব্যবহার | 

চবক--বক্তপিত্তে উত্পলাদিকেদব_উপল, কুদুদ এবং গল্পের কেসর, দারক 
ও রকতপিত্প্রনক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ট (হু ২৫ অ-)। বক্তপিত্তে মৃণাল__পদ্সের 
স্থল মূলের স্বরস, বন, বাথ কিনা শীতক্ষায় রকপিত্ডের হিতবব (চি ৪ আ')। (৩) মূত্র 
বৃচ্ছেকমল-কমল ও উৎপলের বাথ সতরচ্ছুরোগী পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ) 

বাগ্ভট-_বন্তার্শে পল্মকেসর-_পরকেসব চরণ করিয়া চিনি ও নবশীত সহ সেবন 
করিলে, অশের বক্তত্রাব নিবৃত্তি পায় (চিৎ ৮ অ )। 

চক্রদর্ভ-_ওদনির্ণমে পর্পপ্র__বোমল পন্মপত্ধ চিনির সি সেবন করিবে, গুদ- 
নির্দন হহোরিশ, বাহির হওয়া) নিশ্চিত প্রশমিত হয় (সুত্র রোগ চিৎ )। 

ভাবপ্রকাশ-দ্ববাতিঘাবে পর্নকেসর-উ২পল, দণডিমের খোসা এব* পর- 
কেসর চূর্ণ ঘমভাগে মিশ্বিতি কবিয্বা চেলোনীব সহিত পান ফণ্বাল অরাতিসার নাশ 
করে) (২) শুকরদংস্টে, 1ভ,তভ্ববে পশ্নন্লল-_শৃকর দ')ধাত ভক্ত অর হইলে পক্সহূল পেষণ 
পূর্বক গব্যস্বত সহ পান কবিবে। (ম* খ ৪লা)1 

হারীত- মুখপ্রবৃভ্ভকবিবে পনপ্বস্গ_ সু ন্রা ব্জ উঠিলে, পরকেসর চিনির 
সহিত সেব্য (চিঃ ১১ অঃ)। ৫২) প্রত্াবরোবে পনকন্প--তিলটতৈলে ভঙ্মিত পন্মকন্দ 

গোঁমুে পেধণপূ্বক পান করিবে, স্রনোধ নিৰৃণি পান্ন। (চি" ১* অঃ)। 
৮ 
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বক্তব্য--চরক আসবযোণন পুদ্পের মধ্যে পয়াদির উল্লেগ করিয়াছেন | চিত গজ 

নারী পঞ্পকীজ সেবন ককিবে। গন্মবীজ গরগ্াপক। 

062506592্5,--100601050010 হো] 56০০৯ 0012101651004) [10008 

[71610121311 (010101) সি ঘোএ থা 2121010 81001107 09 7101)07071761100001 

৮111) 1177 01১1711)60 1101)) 1101)127101601)- 01206716471 9 47717 

11,139) 

০3003 0110. 593,116 50605 2176. 05711110770 2004 70101111৮67 07৭ 

[12716100570 19৮05 77৮0০০01117, 2517171201)051)101607 2010 0২1১6019771, 

১৮80) 01 00৮0৯ নাও 05৫৫ 117 00616175, 00 01501 120 10)011177150 07611016010 

115 [91105) 11) 50004006985 1805 001 076 1)061570010 17007010101 

1]10)6 10105 10৬৮615 0100 07051) 1602৮০৯৮৮10) 90107] ১5০১0 1১707701210 11))101)9- 

175 6500 75 2 000117 71)1)1100101) 10 1170 00101160111 00100101817, 09 

(170 51:11 11 এাঠ50)075 77000011767 066117211011917040101)8, 25 09011016 

703৫ 91000177700 06 1271201215 0500 107 1৮7 1)20011771৯ 10] 1010) (6৮ 

শা 5০০05 ৬৮101 (7056 91 [0৩ ঘি০% (উ[কাতানা)110)) হাটি ৪ন€এ এ5 70) 

2101016 010166 1176 ৪০701) 00107106001 07001712077 57000011600, 

00175016105, 2 501৮ 01 70৬70011070 10 0101100৯০25 (071)76001,11106 

[১০৮০০010176 55৫5 12017117118 18700 1)5 07000100 01130571১07, 

1017056 (0 [)1000015 ০0170 0701)) ১1771121215 2010 206 মাহ] 0১০৭ 1১ 100150 

01100, 25 % 00100110011 11) 1001001711)035. (1২. টি. 1৩170175711, 1১, 39.) 

নব্যসত-_প্রবীল স্সিক্ধ ও! পুট্টিকর। পুপ্পের কেনর ৪ দল-শাত,ক্ষায়।তিন্ত 

এবং কফনিংস'রক। পুশের সিরাপ, অর্নের রক্তআব, রক্তপ্রদবের আব এবং অন্ধ হইত ঞ্জে 

সরক্ত প্রচুর দ্রন মলনির্গন এ্রতীবারার্ঘ ও কাসে ব্যবহৃত হইয়া থকে পয়ের পুঙ্গ এবং 

কোমল পাত্র, চন্দন কিছ্বা আমলকীদহ পেণ পুর্বাক, শিরঃগীড়া, বিষর্প এবং হগ্গত অন্ভাগ্ত 
প্রদাহের নিবৃন্তিন্য, প্রলেপরূপে বাবহার করিবে । কমলপাত্রে রচিত শনাা, হার সনার্ত 

রোগীর শয়নার্থ প্রশস্ত । মখাননহ গ্যবীদ৭ খান্ন্ধণে প্যবহত হয়। পণ্মের মুল 

অর্থাৎ শালুকজত শেতগার হইতে এরার্টটুণ্য এক গ্রকার খাগ্ গ্রস্ত হয়। প্নবীঙ্গ 

চর্ণ'“ভেস্বোলা” ননে প্রপিদ্ধ। ভারতবদীয় রণীগণ, এ্রদররোগে, দগ্ধ সম্পাদক বলিয়া, 
চীন র'জ্যের নত্ৰাই হইতে আমদানী এই ছুইটী খাদ্য, এচুর বাধ্ছ।র করেন। (আর, এন, 
ক্ষোরি- ২য় ও ৩৯ পৃঃ)। 



পন্নক- অন্ধ: । 

ঘক্সন্দ: হলাম, [00809 28৫807 0551580008) 06855 

0৮17 

হিন্বন্ লাদিজা বলা-__তীনবজ্;” প্তন্তাঘ্্ষনব:৮, প্মস- 

বন্নি”। তল্দলিনীঘিলা ঘলা__“লালঘল “হীহাবলম,” ॥ 
অক্সজ' জিগ্িত লিমা পায় হকপিনন্তন। বমীহীহরজহ দীক্ষা ভব 

বহি তিদারস্তন্। ঘল্লন্লহীঘনিঘব্ত : 1 লীনবতান্ত্হন্লানিন্ত্তরিঘমীত- 

আ।ন্নিজল্। অননন্ধ' মীন লিজ হলবিন্টাবরিলাযলল.॥ ঘল্মন্নটীবঘলিঘব্তু 

হাললিছতত্স্ত 

অত্যন্ধ' নুন নিল নল" লালন" আন্ত । হিষঘহাক্ মিজ্ীতন্ভসা- 

ঘিনন্ন। মলঈনহলামল' বন্য ঘলিলন্যপ্তঘরসন্ন্। লালসা: | 

বল্াদিলী ঘলস্ধম্_4তসীহজজালীযন্ধজীসননজ ক্ষ ক প্ঘজ, 
সন ববল্হলন্তঅলযবিক্ম। ঘহহানবুবখানলঙ্েলা:। হব ঘবির্ ক এ 

হানযন্লি লহ, | (লি: & ক্সঃ)। ব্বলগঃ | 

স্িজ্লাগনাঘত্রী: ঘছজল্__ “* অমন লা ছলভূন” (ছি: ৪ আ:)। 

লালিত ॥ 

প্ পদ্মকের ভাষনীম-বাহ পর্ুকা্ট । হিঃ পাক । ম£ পন্নকষ্ি। ১ পন্রকন 

ভুলাকডুং। কংপন্রক। তৈঃ- পত্রপুচেককা । 

পন্রনের পরিচঘ্জ্ঞপিকা সংজ্ঞা "তির *পতিলাপৃপবরকি,” পপসনগদ্ধি? 

উতৎ্পন্ভিবোবিকা মংজ্ঞা_ "মান শকেলার্ | 

তি 



৪২, পদাক- নকল; | ৪২ 

বর্মন__পন্নক বৃ অতি উচ্চ হয়। ইহ! হিমালয় ও কেদার পর্কাতে জন্মে । পল্পক- 

বৃক্ষের কাঁষ্ঠের বর্ণ পাল পুষ্পের মত | নিঘণ্ট,মতে বটের গদ পনের মত । আমলা পন্থা 

করিদাছি, বগার্থ পন্নকা্টের গদ্ধ ও আদ বাদামেত তৈনের সত। এই আবাদ ৪ গনেশ স্গ 

পন্নকাষ্ঠ বলিয়। বিক্রয় করে। 

উ্বীর্থ ব্যবহার-ক্া্। মাত্রা ২ শানা হঈতে ৯২ আনা। 

বৈদ্যকে পদ্ধাকষ্ঠের ব্যবহার | 

চরক- রন্ভপিন্ডেপন্নকা্-পনকাষ্ঠ ও রক্তচক্ষন সমভাগে, তগুশোদাকে পেষণ 

পূর্দক, চিনির সহিত, রক্কপিস্তী গান করিবে (চি ৪ অঃ )। 
বাগ্ভট-হিজ্ঞাশ্বাসে পরকাষ্ঠ_্রতযুক্ত পর্মকাষ্টের ধুম গ্রহণ করিলে হিকা ও 

শ্বাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪ অঃ) 

বন্তব্য-চরক, ন্দেনাস্থাপন বর্গে এবং সুশ্রুত, শুড়চ্যাদিবর্দে পক পাঠ করিয়া" 

ছেন। নিঘপ্ট কারগণ পন্ম ফাকে গরভগ্্যকুৎ বলিয়া নির্দেশ করিদ্াছেন।  সু্ুত। 

' শারীর স্থানের দশনাদ্যায়ে, অস্থিরগর্জ নারীর মাসাম্থমাসিক পের ক্ষাথের বাবদ দিয়াছেন । 

এই ব্যবস্থার মধ্যে বিন্য পননকের উল্লেখ নাই | মিদ্ধযোগ রচয়িতা বৃন্দ, অন্যান্য জবর সহিত, 

গর্ভঙান নিবারণার্থ পক ব্যবহার করিয়াডেন। বথা-বিসেরশুবাটকপন্াকোত্পলম্। 
সমুদ্গঘ্টীনধুকং . সশর্করম্।  সশৃনগর্ভক্রতিনীড়িভাঙ্গনা।  পঞোবিমিশ্রং পয়গাম 
পিবেৎ॥৮  এইবপ প্রচার যে, পয়কা্ঠ ছলে ঘর্ষণ করিয়। পান করাইলে, স্স্থিরগর্ভ নারীর 
গঠআবাশহা দূরীভূত হয়। 

000563905, ঠাটএ117, 

50600209206. 295,110 0115 0500 25 21)11101 (01010 2110 56001৮60, 1615 

2৮৮০৮001176 007)৮214500706 [0] 8০৪০০ 01502505 2000 117 1১211910701017 01 100)6 

1021 (91627721127 9/ 777৫7110247) 

শব্যমত- পয়কের ত্বক ভিজ বলকারক এবং অবনাদকর | কোন অচিরজাত বধির 

অবদানে নে দৌর্দল্য জন্মিরা থাকে তত্প্রতীকারার্ঘ এবং অস্থাভাবিক হবৎস্ণ্ন নিবারণার্থ 
হ্হা ব্যবন্গুত হয়া থকে € লন এন্ কোবরি- হয় থও ২৪৪ পুঃ ) 



পরূবক-_ দম্ধঅন্ল্। 

নক্দন্দলও সভ্ভন্রল। 09519. 2১5)20108. 

নবিল্অলাদিঙ্গা অঁা- _"লীললন্” গ্নতক্দলল্” পল্সম্াহ্যি'॥ 

ঘকৃদজ' দল' নাদ্ল' আালদ' ছিনাজনূযুক । লইন দলা" লম্তব্' বালঘিন্ত- 
লিব্ক্বদ। শ্বন্দ্ন্নবীঘলিঘহত: | 

অন্দলম্ল' জে জদ্দান্তিলিতূ। বালাঘস্থ নন্দম্তননদিন্মহদ্। মীঘ্য' 

মন্ধ' মন কৃতি ঘি্লাঘত লীকষত্স্্ণীলদ্ ॥ বাজনিলয্তু: | 

ঘকদ্জ' জনাযান্ল লাল' দিন্ন্দত' জপ্ত। নন্দন" লগ্তুং আক শীন 

বিন্দি ত্ম। প্হ্যন্ত ঘিন্অহাক্াবক্লহন্বযন্তলীতন্। আালদঙ্জাম: | 
লহা্মনন ঘিঘালাঘাঁ মন্তরধান্__৭বকৃদন্দালা হলনা বম" পু শা (ছিঃ 

₹২ন্স:)। সবক: | 

বীপ্ধিত্ীনাদ মলহীমী ঘ্স্ধদ্-%৫ জবনী হাদ্াঘনড: হ্ধতিনী 
ক্বিনত' (লঃক্লঃ ৪ মা:)। ালনন্জাজা: | 

পরূধ্কেব ভাবানাদ- আফল্লা। হিতাফিল্শ। পবা ॥। মাক ঠচল কহ 

বেটহা, দাগশি তৈঃ-পুউকী। গু ্াসণ। ফাঃ পাল্শা। আহফানৃশ 

পরিচষজ্ঞ।পিকা সংজ্র!-_ 'নীলব্ণপ ণজললাস্থিৎ “হৃছুকল” । 

বর্মন_ফন্সার বৃশ্চ, ফলের ভগ উদ্যানে ক্ষত হয়। পাতা চৌড়া, পরপ্াস্ত 

করাতের লভ শাজ, কাটা। পুষ্প, পুঙ্পদশুস্থিহ। প্রস্পব্ড। পত্রহৃষ্ত সহিহিত স্থান হইতে 

নির্গত হছ-_প্রতিপুষ্পনণ্ডে তিনটার অবিক্ পুষ্প থাকে না। শীতের শেষে পনুষক বৃক্ষ 



৪৪ পরুনক- দক্নকালূ। ৪৪ 

পুশিত হয়_গ্রীষ্সে কল পাকে গরু পন্দবক নীলবণ। কাস ফন কথায়াম্ল | গাবিছে 

অস্নমধুর | 
২. ৮. সপ ৯. টে 

ওধধার্থ ব্যবহার _ফপ। মাত্রা ফলন্বরস২-৫ তোলা, বাথ ৫7৯৫ তোলা । 

বেদ্যকে পরূনকের ব্যবহ,ম | 

চরক--মদাত্য়ের পিপালার পরমক-পিপাসিত মদাত্যয় বাগীকে গাকা কলা 

রস পান করাইবে (চিঃ ১২ আঃ) 

ভাবপ্রকাশ- রোহিণা নাম গলরোগে ফলসা -কিস্মস্ ও ফন্গার কথ আস্ত 

করিয়া রোহিণী রোগীকে, ববগার্থ প্রয়োগ করিবে (খং খং গ ভাত) 

বন্তব্য-চরক বিরেচনোপগ, জরহর এবং শরহব গে (কঃ ৪ আহ) পদ্যক গাঠ 

করিয়াছেন এবং ফলবর্গে লিখিযাছেন-“পজমকং মধূকধা। বা হপিস্ছে চ শহাডেশ জু ২৭ অং) 

সৃশ্রুত, পর্নসকাদিবর্গে (সঃ ৩৮ আঃ) পর্ূঘক পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে (স্থঃ ৪5 অঃ) 

লিখিয়াছেন__“'অত্যন্লনীবন্সধুরং কনায়ান্বরসং লণু। বাতন্রং পিন্তজ্নন মামং ব্দ্যাৎ পরূনকম্ 

তদেব পকং মধুরং বাতপিস্তনিবর্থণম্। বিপাকে মধুরং শীঙুং রন্ুপিন্ত প্রম।দনমত? 

নব্যমত সমালোচনাডিমক্ু (৯ম খণ্ড ২৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন (“11 
(0. 85156108) 15 0010%2000. (017105 20116 0010, 10101) 05০00010100 22/414-- 

27704 ০৮ [74161005001 991510710 16015” ) পরূবক ফলরঘেত অন্যতম ফল। বৈগ্যাকে 

ব্রিকলা, স্বাদুরিফল এবং সুগদ্দিরিকলা এই তিন প্রকার তিফলার উল্লেখ দেখ|যয় হরিতকী 

আমলকী বহেড়াকে ব্রিকলা। না এ্ভুর এ গন্তারীর ফলকে, বিছা ড্রাঙ্ছা দাড়িম ও 
খজ্জুরকে স্বাদুত্রিফলা এবং জাঁতীকল এলা ও লব্গ ফলকে লুগদ্ধিত্রিকলা বনে । প্রিবিধ 

ত্রিফলার মধ্যে পরূবকের উল্লেখ নাই ; সুতরাং ডিমকোক্তি অগুলক 

4০062005200. 256৪--0০০01110 17007100770)1 71006 001 ডি 0৮701010204 
51] 17 [৮0 8700 0৮5৪76ত৮- (ি, বি 13079757511, 1 ৪৪), 



পর্দট- দত । 

অধর: | 01967170015 170502052, 0 018০৫ 

অত: হীনলঘ্বিজ: ঘি্সিজতলহাণস্থ: | হজ্্যঘান্ব্নন্রালিলহলসসহিলা- 

মন:। ঘন্নন্ননীএরনিঘঘতু হাজলিঘব্ত্্ | 

সদা স্কন্ি পি্ালসভহ্যান্দভ্যাল্। যশ্ান্থী সীনভন্বিকী হা 

ববন্গাললী লঘ্ব: । দ্নানসন্জাক্স: | 

ঘা ছিলনহান্বল্বংজিল্ দীন: । হালবন্ল: | 

হ্ধদিজী ঘট: ভৃযাললানদকেলযোলম্। ক ক হন আলহ্লা 

না: ঘৃঘরনা । কজ' ঘদিষ্ম' খ্যলঅন্লি বীমা: (লি: & ক্স:)। (২) 

ক্মনিআাহী ঘইতপ্ প ব্বদ্বততন' (লি: ৫০ ক্স:)। (২) 
হান ঘটহ:__“ুানঘ্তক্ীল না_"( ছি: ৫২ ক্ব:)। ল্লহজেঃ | 

জহি: গাঙ্জার্ধ দত _জজীতিজ অত ক ক ক ক আাজার্ 

জ্বহিলার সহাঘ্িন্” (ক্বং ছি:)। (২) দিল অ্ত:“হকাঃ অত; 

রপ্ত; ঘি্লচ্বনিনাক্বন:” (কযন্থি:। () নল অর্থত-ন্ধাঘ: অরৃতস: 

দ্বীন: বীর স্হহিনাযল:” (ছি ব্বি:)। অহন: | 

পর্পটকেব ভ'ষানাস_শই_লেখপাহজ ।ডি-পিহগাপডা দবন্পাপডা॥ মহ 

সিরপটা পিত্ুপাপূডা। ৩২ শীহ পাপে, খডগলিক্কো ॥। কঃ পর্পাউক । তৈচপাপকমু। 

উঃ--ছডপাপুডা । কোর্সব-পটপট্ শ্বেংপাপডি। ফাই শাখা? অহববলতর্মলীক । 



৪১৬ পর্প ট- মহ: । 8৪ 

বং নন--ক্ষে হপাপহার ছোট ছোট হু নে প্ জলালনন ভুমিতে জ
ল্ে। ইহা বর্ষঃশেনে অস্থুরিত 

হয়া শরতে বতধিত এবং নিলাদের ঝৌগ্রে শু হইয়া থাকে । স্বাদ_সভিতিক্ক 

ওউধবার্থ ব্যবহার_সনগ্রক্ষ
প। মাআক্দাথ ৫ ০১৭ তোল । 

বৈদাকে পর্পটের ব্যবহার । 

চরক-_রক্তপিভ্ডে গপট-ক্ষেৎপাপড়ার স্বর, কক্ষ, কাথ কিছ শীতক্ষায় রক্পিত্ত 

রোগে প্রশন্ত (চিঃ ৪ আঅ:)। (৯) অভিগারে পর্পট-মুথা ও পপটের কাথ অতিসার 

রোগীকে পান করাঈবে (চি ১০ অঃ)। (৩) মদাত্যয়ে পপটউ-ফড়গ পরিভাবালসারে 

প্রস্তুত মুখা ও পর্ণটের পানীর, মদদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১২ অং) 

চক্রদন্ত-_ভুরে শাকার্থ পর্পট_জররোগীর পক্ষে পপট শাক প্রশন্ত (জর চি:)। 

৩) পিভৃজুরে পর্পট-এক পর্পটই শ্রেষ্ট পিভসর নাশক (জর চঃ)। (৩) বমনে 

পর্পট-_পর্পটের কাথ মধুঘোগে সেবন করিলে বমন নিবৃন্তি পার (ছন্দ চিঃ)। 

বক্তব্য-চরক, হৃধগনিগ্রহণবর্গে পর্পট পাঠ বরিয়াছেন।  সৃশ্ুভ, অতিঘার 

চিকিৎসায় ড্রব্যান্তরের সহিভ পর্পটের উপ্লে কহিয়াছেন_"মুস্তং পর্পটকহ শুগীবচাসাতি- 

বিবাভরাঃ” (উঃ ৪০ অ:)। দৌশ্রুত ছর্দিপ্রভিবেধে পর্পটের নামোল্লেখ চৃষ্ট হয় না। 
007070300] 00000536300, ১৮76015030506 01 005 [হা হক 0০10816৫ 

[00109165695 ৮10) 21521165) 20607700001 ৮10) 0710 01019701097) 7029 

৮৮100) 20120 07 20105) ঘা 2080097110070217)00190700 13601111266 51007 1020 

2০০(৪(০, 21102007000 17001021107 0127) 21021010. 4৯ ৮৫৮75 ৪0101097101 2 

210170110 ০6500 1950 51701]া 09501016165 216 কক টাছেখাসা) নথ 10৩09 0৫ 

12500) 2170. ৮1767 ০৮212017660 (০ 070695 100017760 2070৯ 01 ০01)10711 0011- 

0105001% 07586215, 4৯ [১0171101101 (1115 ০601 15071060 100 ক ৯1710 1041096 

০0751507601 [01258101) 9001007) 20110 2 51702]1 0012000165 01 0101817)17009017 

০15101 25 0171010105- ০ 27110101012 ১2509160830 11) (170 1001), 2100 1006 
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মব্যমত নব্যেবা বলেন পর্পটক জররোগীর পঙ্ে হিভকর । 

স্পা 



পলাওড) দন্ত: 

দন্ত; । 8111077050৪ ঘুক্দঙ্গান্িক্জা অন্সা_“হুলন্ন'” সুজরুঘজ: 

বতমননী লাক্নপ্রস্থ ঘলাহ্তু নল ঘিশন্ুন্। কসান্াবযীলী অন্যস্বত্যতহবনীংঘ 

বীন্বন:। ব্যবল্দ; (ভু ২৩ ক্ষ:) 

নল।জন্ব: পিশ্বলদবাঃগ্রন্দিস্থিন্। দলাব্তৃহন্িম্্লিলন্বধী্ । ভিন্ত্ী হৃল্তিতয 

ঘ্যিংদোন্ন্নী। নক্সীগ্ লঘাদদন্ততিহয্ব। জবতুহ: ছীথিনঘিত্ম- 

মব্ব:। ঘ দিজিচিল: ঘীব্মজাভূহ্ক:। স্থুন; (ভু ৪ আ:) 

অলাব্তম্ববৃত্তঘন্ুল; ক্িঘকী লালিঘিলল:॥ জদ্দবালাধীঘাঁ ঘচ্য: ভই$- 

সনহন্পনী না । লামূলত; (ত্ঃ হ ক্:)। 
ঘনাব্তব্বনুয্ব্ধী লান্ী লিনা লধ্তহত্য ঘঃ। জ' জবীলি লী দির ঈনজী$ 

লিন্বনামন; ॥ দন্াধ্ত,: জতুদ্দী নত্ভী হ্যব্যানাঘিাজিন্। ক্ষন্ম: জীব 

মলাঘত্ত স্ব ্ী লগ্যঘিক্ছল:। ঘল্ন্নবীযনিঘহত: | 
অজ্বাঘত্ত: জননী নন: জদ্দদিন্মলবী হয ভ্রদাস্ববীন্বল: ভিম্থী লাল্লিীঘ 

বিবাঘন;। হাজলিমক্ু: | 

বান; দালী ব্বত্ত্য: জদ্জলানিঘিন্লল: | দ্বব্ন জীতর্ত জান” অলনীত্য- 

জহী যক্ঃ। আনলাম: । 

নাঘিজ্বান্্, ন হী ঘলাহ্তুর“ঘনাঘনৃত্বালি সজাহুন্ুজন্। লঘ 

ক? (বিঃ আ:)। ৩) ব্জাঙ্-ন্ত মন্বান্ত:--“হজভহুদঅনামুক্থু্; ঈতভীঃ 

মনা লয়নি। হজনলিললমান' মারস্ব অাহ্ভূহনহ্যা?” (লি: ক্স:)। 



৪৮ পলা দন্বামত।  ্ 

প্তিজাভব্রাল তরী: ছন্বানভ,:- “ভ্ভীললন পন্লান্তীলালুত্র' +%। লান্রধন্ 

ক বত শত (লিঃ? আ:91 আবজ্ধ;। 

পলাওর 7 । হিঃ পা, ১ দ্রগলী। কগউল্লি। 
তি 

তৈ৫-নীর উলি। ত*ঃ-বেঙ্সবন। কাঃবপ্যাজ, রর রন ইং-স্কুইল, দি শুনিয়ন। 

পলাওডুর ভেদ- সন্তরীর নিট চিত পলা 5 ও ক্মারপলাত এবং রাজনিঘণ্টএত 
শেতকনদ পলাণ ৪ পাজপলাুন (রন্রকনদ প্র 3১) উল্লেগ ্ হয়। আজকাল তিন প্রকার 

গলা, সচরাচর বাগানে দেখাদায় গ্রে তকস্দ উষ্ট প্রকার, এক প্রকানু ছোট, এক প্রকার বড়। 

ছোট গ্রেতঃল পলাণ একে পাড়ে বড, পিয়াভত ঝা ঘাড় পিমাত বলে। বড় শ্েতবদ্দ 

পিছাছকে এপাটুনাই পিরাল৮ বলে, ইহা পিচ্ছিল ও মধুব । বঙগীর ঠিলুর! ইহাকে অপরিত্রতর 
মনে করেন। আর এক প্রকাব বন্তকন্দ ছোট পিয়াস আছে যাহা লোকে 

রঃ 
নামে প্রসিল। ইহাই পাজপলাণু । পগাটুনাই যাস থোব হয় শীরপলা 2) কাব 

বৈদ্কে পলাওুর ব্যবহার | 

রর 4 

চরক-_নাদিকা হইতে বকপাতে পলাতুঁনাগিকা হইতে সভজ্াব হইলে, গলা গুরু 

নন্ক গ্রহণ নিবে (চি 1 অঃ) (২) জানে পল অর্থ রোগীর অতিআার রক 

রান হইতে থাকিলে, যু রা কিছ কেবগ পন্য গু, দেবন করাইবে। ইহা! কেবঘ রন্ড- 
বোঁধক নহে, লাতনাশক ও বটে (চিঃ ৯ আঃ) হি ধসে পন1গু,_পলাগু,র নম্ত গ্রহণ 

করিশে হিকা প্রশমিত হর ( রি ১২ অঃ) 
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4১০6০25 20৫. 5350-15 50211 00505) 56107018100) 0%0০০601206 800. 01879010, 

1 51055517070 19026 200. 10017528505 67000৮৮0180, 15 ৪056০ 



৪০ পলা হলাবহ | ৪৯ 
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নব্যমত--পলাতু মল মান্য সেব। বস উপ* বফনিঃদাবক এবং মৃরল। পলা, 

মেবনে হৃদায়র গতি মদীভুত হয় এব* বঞ্ধিন্ধাব পঙ্গাব নির্গত হইয়া থাক। অধিক 

মাশায় বামক ও বিরেচক। অত্যাধিক মারার (সবন করিল বিবনধা, মুন্ক্চ্ছ,» কিনব রক্তবর্ণ 
মক নির্গম, কিৎ মুররোধ, অগ্থেব প্রদাহ ও আদ্বগ হৃদয়ের কার্ধযশৃক্তির বিলোপ এবং মৃত্বা 

ঘ্টয়। থাক । পশাণ্ু, এামানিদ ইপিকাকুঘানা, হিস এব* রেঙায়ন সহ, জীর্ণকঃস, 

ঘুখড়িকাগ, খাস এব অন্তাগ্ত প্লেরোগে কফনিঃসারবকাপ ব্যবহৃত হইয়। থাকে। কুস্প 

ইহা প্রায়ই "টার্টার এমিটিক্ সহ প্রয়োগ করা হয়। ফুপংজুস প্রণাহের তরুণাবন্থায়, পলা গু, 

কদাচ ব্যবঙ্গার করিবে না। হনয়দৌর্বশ্যজাত শোথরোগে জর না! থাকিলে, বত, অশ্বরী 

শর্করাঁদারাশ এব* চর্ম বকারে, ডিজিটলিশ্ এব* লব+ সহ পলাগু,, মুত্রকারকরূপে ব্যবহ!র 

কণ্রিবে। এঈ সকল স্থলে লাগ প্রায়ই পর যন্ত্র আঙুরের বস এব" মধু সহ ব্যবহার 

কথা হইফ। থকে। তরুণ কাপবোগে যদি শ্লেপা তাবের নত ও অত্যন্ন পরিমাণে নির্গত হয় 

তাহা হইলে পলাগুর সিরাপ বিশেষ ফলগ্রদ। পুরাণ কাপে পএস্ফিসেমা থাকিলে কিছ। 

আক্ষেপমূশক ক্রপ্ রোগেও ইহা প্রযোজ্য (আব এন, গোরি ২র খণ্ড ৬১৬পৃঃ)। 



পলাশ- দবাজ: | 

লাক, নিম্যক: । 130102 [911097. 

কামস্কাহল্সাদিল্া অঁন্সা__যালিল্:" “লিন । সহিন্ন- 

ল্াদিজ্ঞা অন্পা_“লিপন্থ:? “নন্গপ্চ্ম: িজন্বম্ম:" | বৃব্পল্দাজিজা- 

অঁন্া-_“হ্থাহস্ত্ত: “নীললদ্: | 

দ্বাংস্তন্ত: জলিঘস্ব অসান্ভী হীন: যহ:। জ্রীন্যন্ানন্তয্যযগীলানস্স- 

নিনাসল: | জিগ্যজনশাছি ভ্া্তন' সশন্নি অন্তহত্ব বন্। লী্গন্ু তু 
লিমন্ত্য জলিনলাঘজিন। ঘন্নন্াবীতলিব্্: | 

অন্বাগন্্ জন্গানীত্য: জনিহীদনিলাসন: | লল্ী'ল' ঘানজব্তুনিভভুলবহীন 

লামজল্। লব ঘুদ্দত্র বীঘ্ঘন্্ জব্তুনভান্নিনাসনম্। বস: দীন: বিনী- 
লী: জ্ন্তনত্ব নিনভ্ঘন। জিগ্যঈয্যব্যলাক্প $ণি বিলী নিন্ালভ: জুন:। 

বাজলিঘব্ত:। 

জনা: জতুজ্দাব্নীজ: লি/দী হুহুলহীমলিন্। লবনঘন্ধানজভীনমন্কদাতরগা- 

জনীন্ স্ইন্। লন্ঘু্স' জাত দাঈন্ত জত নিন' জদাশ্রব্মল্। লালন্ন' জদদ- 

নিদ্লাজজ্ছ্ুজিত আনি গীলন্লন্। ল্ত্ভান্্লন্জ' আনবনেন্ধভদ্বং দহস্। দত" 

দৃত্য' নন্বাজ:জনিনাননদ-নন্্ল্। নিদাল জতুক্' হল" জ্ন্তহাীভবদম্মন্। ্ 

খানদন্ধান্:ঃ | 

দলামলুন্ধত্বী নলক্ভ্াঘান্তদ্রন্মলিন্। লম্ত্রীজ' হলিনিবি জাব্ভী 

বামন ক্বিন,। কদীতম্্লি আবু: | 
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ঘলামনলিহ্াধী শ্াসী ঘ ঘখভূঘূৰ'। মনথত্ী অুত্তলান্ কানাজ্রহীল 

ব্কানিলিশলন্। জ্বানঘর্জক্িনা। 

হদিউী- ঘলাগলূ--প্যলামত্রছনা বন ঘ্িত্ব। লঈন জী 

অধুহধিল। লিঙ্যাত্নূন ক ক” (ছি: ৪ ক্স:)। সন্তু ঘলাসহন্_ 

পিিশুহন্নীঘন্াগগানাঁ ক ক ন্ন্ক বম হত্যান্জ্াজী বদিষহাহুল” (ভ্বি: 

স্:)। (২) ক্সনিজাহ্ ঘলামছলন্_“ঘলাম্ত্রলিনুঁ ঘন্তা মায- 

বিন নল্। নলীগ্বঘায়িন্ জীহ্য' হীন অমাবলন্। সনা্থিন নল নিন 
আ্জ্ন্হযালমং” (ভি হ* ক্র: )। শ্নহজ্জত | 

স্লিম অলামবীজন্ ণঅলামবীলত্হর্ম জব বা নহ্তুবান্হুলা" 

তে; ২৪ আ:) মসুল: । 

বজদিনী ঘলাহানজ্দলন্_-“ঘলাগবজ্লন্ধাধী স্তশীন: যব্ান্িম:। 

ঘিবহা ননৃঘিক্যা কক | (ছি: ২ক:)। ম্বামূলত: | 

গান: ঘলামন্াৎ: “রবী ঘলামঘ্ শিখি মজনাহিথি। ঘাখিন 
দিনন: নি: ঘলন্নম্ীদুগণন্” (সী: লি:)। নগ্ন: | 

ব্জহ্য্দী ঘলবাগলা-“ঘলাযহ্হানীতদ ঘি: ঘিত্ব ঘিনত্ব বা” 

(খুল্লন্ষি:)। 0) ভ্ুত্নাজত্র লক্হীমি- দলামঘুদ্দন্-“নলাহন্ত অন্তু 
ঘহিলানিলম। বববজ্রবীল নন ভু; ভ্ম হিলামইন্” (লং ত্ঃ & জা: )। 

(২) জীচ্ঘনলনযন্ধামাপ্ত ঘলাঘসলদূ_“ঘললীক সনদা্া ছবদ কিল 
অনিষ্বী। হী দ্বুনমনাদ্রীনি নীধবন্ল লবম্য (লন: ভ্: ৪ মা:)। 

ব্াালদক্মাত: 

দিলালিচন্রল্ই ঘলামঘন্িনন্__প্থালাম বযান্ভীখিন বজ্রেলারী ক ক? 

(নিলবীমাঘি:)1 (২) আলিমাভীল্রন্যাণ্ী ঘনামালদ্-_প্যলাহী- 
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কৃত নিন্ঈন্সল্নিনন্। অঘুলা হালি লানিচ্য বংভীজহম্বব্নলম্। 

(ক্ীবীমানি:)। (২) ন্দ্ধিন্ম হস্ছল ঘন্বাগবীজন্__“ন্সলীজীইমা জন্পি্ জা- 
নি সি দি 

পি 4 

দ্বীল দলাগ্লম্। ভ্শ্থিজান্নি ভবন ২২ ক € নিনানিলা: )। লক্রলল; | 
্ 

পল।শের ভাষানান বাঃ পলাশ গাছ) হিঃ ঢাকা টে, বেজ, বাঙ্গরছ। 

মঃ পঠ্ঠস। ওঃ খাগো। কতদুভলু। তি মাভুকা চে, ভাগ গিরিশ 

উঃ পরাস্ত । 

ব্যবহরজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা বাজিকত? 'সঘদর । পরিচর়ভ্।পিকা সংজ্ঞা 

_ এতরিপর্ণত পবক্রপুপ)া 'বজখুক্পত | গুণপগ্রকাশিকা সংজ্ঞা ক্ষারাশ্র্া হজ 

সহ" | 

বনি--পলাশবুলক উদ্চ হয়। কোচনিহারে বজ*ন্র পলাশহৃঙ্গ দেহগথে পতিত হয়। 

রাড়ে কিন্ত ইহা এতাদৃশ সুলভ লহে। দুষ্ট চারটা পর্মী 'অভিক্রথ করিলে হয়ত একটা 

পলাশ ক্ষ পথিকের নয়নগোচর হয়। পলাশ ত্রিপণ একটা বসতে হিনটা পাঠ 

সাধারশবৃন্ত অঙি দীর্ঘ। লগা পরের কৃন্থ। পা পরদদের হালা দীর্ব তর, 

মধান্থ পর, বূচিৎ কিঞ%িহ সগছরাগ্র। পত্র বৃহ, আগগোলাকার গাঞোদ চ্কণ, 

পত্রপৃ রোলাঞিত | ইহার গর, শালপাতার মত দার্ববাল কাচধযাপঘোগা গাকে। কা 

যেমন ভালপাতর “পেলো? এটোবা? তৈয়ার রে, বোচগবিহরের লোকে সেইনণ পঙাশ 

পাতার পর্বাপি” প্রস্থত করে। প্রাবৃটির প্রথম বারিগাতে পঞাসতর্ হবগজে ভূষিত হয়। 

বসন্তকে নন পলাশভর পুশ্সিভ হয়, ভগ্ন বৃক্ষ পত্রবিবস্রিত ভইড়া ৭বে | ছিপ ব্যহনখকজ 

বক । বাছনিষ্ট,র মতে পুশ্পবর্ণছেদে গলাশ চারি প্রকার রক্ত, গীত, শুন, নীল। 

নিঘ্ট,কার যনিও ইহাকে দরীভতপুপ্ণ” বঙগিরাছেন, তথাপি স্বরূপ ঃ বাঁজাভ গেলে 

কমগা লেবুর খোসার রণডে বিধি লাশ রঙ দিশাইলে যেমন বর্ণ হর, পলাশ ফুলের বর্ণ 

তদ্রগ। কালিদাস পল'শকুপকে “নথক্ষভানীব বনস্থদীনামত বগিয়া নিভান্ত সহদ্য়তার 

পরিচয় দিয়াছেন। পুষ্প অশাণ পুগ্সদণ্ডে স্থিত পলাশফুলের কুণ্ড মথ্খলের মত কো 

স্ক্ছবর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট রোমে ব্যাপ্ত । শিক্দীপারী উদ্ডিদের ফুল যেমন হয় উহার ফুঙের দল 

তন্ধপা পলাশের শিন্ধি চ্াপ্টা সিমের মত এবং পাত্লা। শিছদি অগভাগে, পালা 
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কার মত আস্রান আবৃত একইমাত্র কুজকুতি বা পাক । পল +ছুলর দলে বনি 

রঙ্িত হইতে পারে । 

ওুববার্থ ব্যধহীন বক শতরপুষ্প বীজ, শেলল (শিিদ ॥ মাতাল -ক্টা 

বৈগ্কে পলাশের ব্যববাৰ 1 

চন্ক--ব্ভপিভে পল শহশ_ পঙ্গশতাকহ কাব ও কন হারা হণ হিথ স্ব পাক 
করিবে? এই গত বুকতপিত্ত রোনী নধুসহ ফেবন করিব (চিঃ ৪ অঃ)) (২) অর্শে 

পশশ ত্র কোশ পশশপত্র একর নিশ্রিত টন্নাত লক্ষি রবির স্রর সন্হিত অশোরোন্পীকে 

সেবন করাইবে (চি: ৯ আঃ) (৩) অভিসাবে পলাশ্লঙ্গ__পলাশ হাজের কা, দথ্থের 

সহিত লেবন করাইয়া, পণ্ঠ ২ আরও ছৃগ্ধ পান করিপ5 নিবি । বারিডনযোশ্য অতিসারে এই 
কাধ সেবন কর।হীলে, বিপ্র5ন হ্ছয়! অন্সির নিহত পায় (চি ১০ অঃ)) 

ন্থএুত_কৃমদিবৌণে পশশব5- পলাশ টের রস কিস্বা উপ পপর, তত 
লেদকেন্র সহিত কৃমি বলাশার্ব পান কলিঙ্গে (উ ৫৪ জঃ)। 

ব।ণ্ভট-ক্ভপিভে পশশব্কল_ পলাশহাকর কাখ শাশল হইলে খিনি কিছা 
মধুরত যেণে পন কত ব। ইহ বন্দপিক্ে হিতবর--(চিঃ ২ অ+) । 

চক্রদন্ত_অর্শে পল *ক্ষার _থিগুপ পশাশক্ষ রোবক এব রিকট্হক সহ যখাহিধি 

স্বত পাক করিব এই স্বত আশা রোগীকে পান কন্াইলে নিশ্চিত আশর থলি পতিত হয় 

(দশ চি )। 

ভাবপ্রক।শ- বক গুল পশ।শক্ষার_ পলাশক্ষারোধক ছাশ বিপক্ ঘৃত গুল রাগ্ন্থা 

নারী পান করিপৰ (গুল চিত)। (২) পুগ্পীনাম আক্ষরো লে পহশপুষ্প--ডহর করবার বুল 

চূর্ণ কৰুয়া পশশ পুণ্পর রাস * শর ভাবনা দিলা বি অস্ত করিবে। এস বন্থি মুলে জা বা 

ছল ঘর্ষণপূর্চক, নর ন প্রনান করিশ্ছে পুষ্পনাস নছনপ্বাশ আরাম হয় (যা খই গ ভাঃ) 

(৩) বীগাবান পুক্রনাভার্থ পলাশপহ_ সর্টিনী গার পরল ব্াীশাবর পুর্নে ছুষবপিই্ট একটী 

আর প্লাশপহ পন কহিলে। বীর্যবান পুত্র প্রহ্থুত হর (নম বদ লাত)। 

বঙ্গসেন-পিভাভিন্যন্দে প্াশনিধ্যস_ পিল্াতিষলারগে পস পের নির্ঘাস আঠা) 

অঞজনার্থ বাবহার করিব । নেত্রপ্রা চি" ৯ ২) যোনিশাটীকবণার্থ পলশ-পলাশবীত ও 
উদছশরফন (যদ্তঢুসর ) ব্লি৯*লসহু উত্তমূপ পেষপুকক অধুযাগে যোনিভ প্রলেপ দিল 
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যোনির শিথিলতা নই হর (ভত্রীরোগাপিঃ)। (৩) বুশ্চিকদংখনে গলাশবী্_ আকন 

আঠায় পলাশবীজ পেষণপুব্ব্ লেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্য যাতনা নিবৃত্তি পার ( বিযাপিঃ )। 

বন্তব্য--চরক, কুষ্টে পলাশনিদাহ রসের এয়োগ করিয়াছেন (হুং৩ অঃ )। জর- 

রোগীর বাহৃদাহ নিবারণার্থ পলাখপ্ধের প্রলেপ হিশকর । বন্দ বলেন--অন্নপিষ্টেঃ ছুশীতৈরা 

পলাশতকুজৈর্দিহেত্া (জর চিঃ )। 

0085829265,-1070 প্রজা 091002177515100) 02017102010 পু0100 70105 ৬০1১6, 

হ001005 20. 29) এ 0,070 গড 01911119010 10 10105 1901০0266000, 

শু] 56605 ০013117) 2 (25(61058 01] 012 ১০119 00101 ১2300171918 19, 0, 

200010107010) পরা) 2186050) 01010 20105, 10010010200 270 10110- 

8131701)0) 001101030, ৪ঠা) 5 0১., (717/416 117167 27 /7/717. 77, 7. 1959 

০8605 209. 0993,--1,0705 25111160171 2100 201101717৮0 0500 11) 017171)032) 

ঢ১1০515। 5৬621010601 791১007515) 010030009) 1061011110510 905 এ ০0116, 

4৯ 0100 0১০010109 10000 ০01 10205 1 0560. (০ 0151১07৯৩ 1১০0115 2100 13171191095. 

শা) 0০0০09০1011 15 11500 %5 21) 11]001101) 11900 110 10011110) 11 01277)02, 

550106000, 2110 1000 (170 ৮2001100117 100001701105 77150 0900 0৯ 4 €207710117 

5010 11070202110 01008 0£1 010 17000118.1170 50005 270 21১01101)0 2110 

20010701100000) 0560 10 5000655 11 121১0-5011)15 0180 710170-079, 4 
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11 05011220011 100000101) 01 107100. [20607790115 070 560৫5 210. 1711071 

270 0560 ৮৮10 10100 10100 110 01001016185 1101% 71700) 7700010701 01005 

2170. 05681200104 00 তাত] ৪0100970210 72০০ 581১5011016 101 

10170 2170 170 100 0500 [01 211 (000 1১010১09505 [01 ৬1101110170 15 11500, 11106 

0005 050. 0019 ঠিএাা। ০0171310100 101) 1০0 5০ 0070 0007 28070 20705 

10 9600210া 00001010500 006 00100217100 হোত 01502907170 

20 0010010. ৬০৮০1120501 1০9১৩15 216 703091700 (০ 1170 1)01309 11) 05500712 
ও0 1066710107. 01 01116 2] 10 15701010 17011503, (99, 4) ঠ. 105.) 

নব্যমত পলাশের প্র কযায় ও রসার়ন। ইহা, অভিসার, ক্রিমিশূল (179915 ), 

শোষের বশ্ব, সোমরোগ, ব্জ প্রবর, রুমি ও শৃজ রোগে সেবনার্থ প্রদুক্ত হইন্ঘা থাকে । পরের 

উস্ণ 'গলেপ দার! ব্রণশোগ বিশীনতা প্রাপ্ত হয়। পরক্ষাণ প্রস্তত করিয়া তন্থাগ, অতিগ।রে 
গুহাদেশে এবং প্রদরে যোনিতে পিচকাগী দিবে এবং গলন্পতে বিছ্বা দুরঙ্গাতে, এই কাথের কবল 
করিতে দিবে ;',পলাশবীজ মর অর্থাৎ ঈবৎ রেচক এবং ক্বমিনাণক । কেচোর মত এবং 

ফিভার নত কৃমি বিনষ্ট করিবার জন্য পণ!শনীদ পেংল বরাইরা, ফল পাওয়া গিয়।ছে। 
গলাশবীছের বাণ এই ফুলের ফাণ্ট সেরার সহিত শুধু, এ মহবাঘাত রোগে সেবন 
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করাইলে, গ্রত্াব সহজ নির্গত হই থাক। পলাপবীজ লেবুর রসে পেষণপুর্ক“র্জকক ৯ 

(099155 £০ ) দদ্রু বেদ্নাবিবর্ষ্িত লত এবং ভশন্দরে প্রলেপ দিবে। পলাশনির্ধযাম 

তীব্র সঙ্কোচক। ইহা “কাইন £র উত্তম প্রতিনিবি_ষে যে লীড়ায় “কাইনো  বাবনত হর, 

তন্তাবৎ ব্যাধিতেই ইহাও ব্যন্দ্বত হইতে পারে। এতদ্দেপায লোক চৈম্বাধগবণ এব* ন্যান্ত 
কষায় বস্তমহ, অধিমাংসার্শ এবং প্রথম পটলগত নেত্রারাগে (চ০ঘ্ঠঃএ 27৫ 912300165 

০৫ 07৪ ০০776) পলাশ নির্যাস ব্যবহার করে। পলাশ পুষ্প, কষায় ও মুয়কারক। 

বস্তিদেশে পশাশপুষ্পেব দল বিছাইয়! বাঁধিয়া াখিলে মৃবরচ্ছ, মুরাঘাত দিবৃন্তি পা এবং 

আবর্ত আব বর্ধিত করে (আর, এন ক্ষাবি ২য় খণ্ড ১৯৫ পৃঃ )। 

পাঠা-দাতা । 

পানা, ক্ষহলভা | 0151962 178016770109112) 0155471796109, 1061019, 

0. 0975179. 

দুক্বানান্নবধননূ-_“দাতা শ্বিষনব্থী ঘাক গুলি জীকা” 
(জম্ম; ইল নও কববনম্বাহিন; হী: )। 

সহ্লিষক্লাণিজ্মা অঁজা_ “লিগিথা” “জিরা! (করবিদ্বীএহ্হিছঃ 

অথাক্ণ; জনি: ) “ন্র্নঘ্তী” 1 

হাব্সক্জা্সি্া অঁলা_ নিলস্তমা'” “নহনিলা” “হীদনী” | 
মাতা নিলা ভন্মা লিদী জ্ব্ভূবুনূ। জহিষ্ুরীমজবসিল্সিহীন- 

মললী অা॥ ছাতাঃনিনাবগূলদ্বী জদাসিনজ্বঘান্গা। খরল্নন্নবীয- 

লি; । 

ঘন্তয নিকা হয লব আালছিনবসন্কা। লব্নঅন্বালকুনূ, হিপ" 

হাদ্ানিবােলুব্। হাললিঘক্তু: | 
আন্ত কতক নী ানস্স্বী লঘু: সন্মি মনক্স্ছহিকপতানিঘাব- 
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স্বত্ব: ॥ হালন্মব্ভুনিনগ্রাঘলমিযুল্জশব্লন্যান্। 'ানসন্মাত; | 

মাহা$নিঘাহস্মনী ্ী হীলতাদন্থা। হাজনবল: | 

ক্স: দাতা__ভুষ্মসা্দল নিজীল অলাল্্া লাহাইল লা । হ্ীলী- 

লানি অঁহৃ্ধা দাতা স্বন্অগঘাঁ হল । (ভি: ক্দ:)। ন্বজ: | 

বনব্মলই ঘাতা-_“ছাতাওশক্জলাঘন জলয্জন্িনাঁ" (লি: £₹ অং )। 

(২) নুন্দ্রীদূন জ্বী দাতা-অন্টীফুন দিইন্ হাতাজ্” (জা; ২ আ:)। 

বম্মন: । 

সন্তু আান্রীবলুক্বীজান ঘাত্তা-“ঘাতজা লা হুন লল। লাললন্বীত্ 

ন্বীলনন্' লি: ন্স:)। লাগত; | 

ন্মন্ানিলুতী ঘাহা__“আলঅলি ঘাহানুত্' লীকুস্ল' ন্তবাহবুনা- 

মীনন্। ক্ন্নমূননিতুঘি ৃত্বনলাদ্ন সন্তলঘন ন্ব" (নিপল: )-(২) অন্ত 

মনা ঘাতা--“ঘাতাযাঘ্্ জিদ হীলী ঘা লাহী অল্দুমাহবন। ্িহ:ঘলনজা 

নু ষান্বল সন্অন4(ব্জীবীম লি: )। লহ; | 

অলিমাহ ছা্তানৃন্বন্ “পাতা দিলা ল বীহ্ঘা «| গ্সলিঝাৰ নামাহাক্ 

সন্নতাস্তয ল বস: (লঃ ত্র: €ল: নাঃ) । জানসন্মাক্: | 

বলিক্লা্ আভ্সেলল্-_সাস্ছিগল নত ননন্ঘ আতাগণী গ্রীন ন্ব” (ক্সলি- 

(বাদি: )। নঙ্রলল: | 

পাঠার পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা: ত্রিশিরা।'? “বৃন্তপণ।”। গ্ণপ্রকাশিকা 
₹জ্া- “তিজপুষ্া" এবরতিক্ঞা,” দীপনী। 

পাঠার ভাবানাম--ঝ:-আক্নাদি। নিযুকা লতা । হি পাট ৯০হাডনঠ্ঠ 
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শুঃ_কানী পাট, বরে সল। কঃপাঠা। তৈ:-পাচচেটু । উল পাকন্বিদ্ধি। কোচবি-- 
টাকাসুটী আঃ আকন্বিদ্ধি। 

বর্মন- পাঠা বৃক্ষাশ্রিত লতা 1 চিৎ বৃতিপ্রহতি আশ্রযপূর্বক প্রতান বিস্তার 

করে। ল্তা সুতার নত-অতি ছ্ুম হইলেও বগিষ্াঙ্ুলির অধিক স্থল হয় না। প্রবৃস্ত পত্র_ 

পুষে সংলগ্ন থাকে বৃস্তসন্লিহিত পত্রাংশ অভিন্ন গোল এবং পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সক্ষ। বৃস্ত- 

মন্নিকটে পত্রাংশ অক্িদ্র বলিয়া! পাঠার একটা নাম “অবিস্তকর্ণী” । অমরবোঁষের টাকাকার 

মুকুট অবিশবক্ণীর অর্থ নিখিযাছেন “অবিষ্বোইচছি্ প্ণবিপ: কর্ণোহনা:”। পাঠার পুষ্প গু 
সশাখ__পুষ্প অতি ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। ফল সেয়াকুলের বা ভুট্টার দানার মত। 
এবস্রকার উদ্ভি্কে রাও বঙ্গের বৈদ্যগণ পাঠা বলিয়া জানেন! 

আউধার্থ ব্যবহার__পত্র ও মূল মাঝা_সুল ২৪ আনা। পত্রক্ষ_৪-_৮ হানা 
মুলকাথ__৫7-১* তোল]। 

বৈদ্যকে পাঠার ব্যবহার । 

চরক--অর্শে পাঠা ছ্বালভা, বেত ঠ, যমানী কিছা শ'ঠের সহিত, পাঠামূলকঘ্ সেবন 
রিলে, অর্শের যন্ত্রণা প্রশমিত হগ্ন (চিঃ ৯ ম£)। 

সুশ্রত--লবণমেহে পাঠা যাহার ল্বণমেহ হইরাছে তাহাকে, পাঠামুল ও অপর 
ম্যাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। ১) গ্রন্থীভূতে শুক্রে পাঠ ওক গ্িহ্ল্য 
হইলে, পাঠাকুলের কাগ পান করাইবে (শাঃ ২ অঃ)। 

বাগ্ভট--অর্শে বাযুহ অনুলোমার্থ পাঠা__পাঠামুলকন্, তক্রের সহিত পান ব্ধিলে, 

অর্শে। রোগীর বাফু সবল হয় এসং মূল অনুলোম্গতি প্রাপ্থ হছ (চি ৮ অঃ)। 

চক্রদ__অন্তর্বিদ্রধিতে পাঠা_-অন্ধিিবির অপকাবস্থায়, পাঠামুল মধুর সহিত, 
উদ্ক্্ূপ পেযাপূর্বক, তগুলোদক সহ পান করিলে, অন্থরধিবি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (বিএ্রধি 

নি)। (২ স্থথপ্রসবার্থ পাঠা গর্ভস্থ শিশুর সাথ যোনির বিকে রহিঘাছে, অথচ যদি 

প্রমনে বিগঙ্থ হয়, তাহ হইলে পাঠা মুল পেষণপূর্বক, যোনিতে প্রলেপ নিলে, সুখে প্রস্ততি হয় 

(স্রীরোগ চিঃ)। 

ভাঁবপ্রকাশ__অতিসারে পাঠা- গোদধির সহিত পাঠানূল পেবপূর্বাক পান কৰিলে 

অতিসারের ব্যথাদাহ নিঃসংশয় প্রশমিত হয় (সঃ ঝঃ১ ভাঃ)। 
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বঙ্গসেন__জতিনারে পাঠাপর-নাহিষ ভক্রের বঠিভ পাঠাপর়কঙ্ম সেবন করিলে 

'অভিনার প্রশনিত হয় (অভিলারাধিকাঃ )1 

বঞ্তব্য-_পূর্বাচাধালিথিত পাঠার পরিচগ্ি কা ব্যাখ্যা এবং নব্যগণ জিখিত বর্ন ও 

চিত লঈরা আলোচনা করিলে, বংপ্রতি বৈষ্ভগণ যে উদ্িলকে পাঠা বণিয়া ব্যবহার করিতেছেন? 

ভাহা বন্ততঃ পাঠা কিনা, এ বিবগ্ে সংশর জন্মে । নিঘট,কার পাঠাকে না বলি 

ছেন। আমাদের বর্ণিত পাঠার পর, কাণ্ড বা ফলের কোনটাই “হিশিরা” নহে । যে 

ডল্বণ পাঠাকে *অবিদ্রকণ” বলিয়া পরিভিত করিঘাছেন। তিনিই উত্তর তদের ৫১ অধ্যাযোক্ 

"তালীশতহানলক্যুগ্রাভীবস্াকু্ঠবৈন্ধবৈঃগ এই নৌশ্রুত পাঠ ব্যাখ্যায় জ্থিহাছেন, *হাবস্ঠা 

পাঠাসঘান পত্র” আদরা বাহাকে ডাবস্তী ধলিগ ব্যবহার করি, তাহা “পাঠাসমানপত্তা" 

নহে। সুতগ্াং ভণোক্তি আদৃত হইলে পাঠা বা ভাবস্তার পর্চিয়ে সনে অনিবার্য 

পাঠার লাটন্ নান নির্দেশে, নব্যগণ পরপ্পর বিসদ্দাদীত ক্ষ োরি 10155470056, 
্কাতাকপ নাম উদ্ভিদের নংঙৃতে ন “অপ্বষ্ঠা” এবং বাঙ্গালা লাম “আকলাদি" লিগ্িচা্টেল | 

ডিণক্ ডুরি প্রহৃতিরও এই নত। পক্ষান্তরে রলসবর্ণ শহিতির মতে “তোগাঘ্যণ০5 
10207জই লিনুক লভা। ওয়[ইট্ সাহেব “ফিগার্স অফ ইপ্ডছান প্রান্টস" (৩ খণ্ড 

৯৩৯পৃই) নাম পুশ্থকে 019052 8677200100115 নাম দিলা যে উদ্ভিদেহ চিরহিণ। করিয়াছেল। 

রাড ও বঙ্গের বৈগ্ধগণ ভাহাকেই আকৃনাদি বলিগা ব্যবহার করেন। ক্ষোরি যাহাঁকে পাঠা 

বলিয়া নির্ছেশ করিগ্কাছেন, ভাহার বর্ণন পাঠ করিঘ, প্রভীতি জনে দে, উহা বঙ্গে ব্বঙ্গত 

'আন্চনাতি নহে । উহা! দ্রাণে সুগক্ছি, অপিচ উহার স্বর চর্দণ মান্ শ্বাছ ও পরে অভিতিন্ত বহিয়া 

হইনাছে না ১: কি , ০ 

কথিত গে তি ২ হু খ ও 2৭ পৃঃ ) 3 ভু াপুছেশে ল্যব হত সে পাঠা ্ ফি ৪ 

তে 

বা সু নহে, কেবল টন 1 

7170 

বিবাদের মীদাংসা কি? *বৈছ্বকে পাঠার বাবহার” বিষগ্ে আমা যাহা উদ ত করি- 
গাছি, দেই সমস্থ গুগ। 01555706105 টজাভানেতে বিছ্মান আছে কি ০,11652ণাতে 

ব্দাঁছে দেখিভে হইবে ভরভরাং বিবাদের ভ্ীনাইদ! ব্যহাবুমূলক ক ভ্রালের উপর নিক করিতেছে । 

অর্ধা পাঠাব পরিচয়, কেবল শকুপলিঙ্গের গ্ররা লির্দারণ লা কনিকা বঙ্ছাখ্ালিহ- সতত 

ঙ্রপলিসছারা নির্ভীরণ করিতে হইবে | আমন পরিচবিষরক বজব্য শেন কহিলান। আশা 
করি অন্রসঙ্দিংস্তগণ উদানীন থাকিবেন লা । 

0225816552--91 0 15547152195 45472274-0155201561106 017 761051576-4 7.০, 
10 2৮০ 0০০৫, 1615 1067110211৮) 6৮ ০5:106, 



খ পারিভডর- দািমহ । ৫৯ 

£০০0 2০৫ ৪০৩০৫ 02224৮৫4006) 1930 88016170৫27 
8550 100 0189900 05005) ভিত আ৫ আচ জারজ চিত চ৩পুতেও 2০০৮ 

হক 8366৫ ০৮৩৮ এত আট 60৩66 (বিলিন একি 24774-42 

29757711227 

নব্যমত- পাঠা, তিক্রবলা, মুরক্কারক এবং অশ্রী প্রতিবেধক। ইহা, মুত্রাশষে্জ 

পুরাপপ্রণাহ। সর এবং অতিষারে প্রয়োজ্য। সুক্চূর্ণ ছারা ক্ষত 'অবধূলিত করিলে ফল লস 

হয় (মেটটরিয়া মেডিক্কা অফ. ই্ডিমা--আর, এন, ক্ষোরি--হয পর ২৭ পৃঃ) 

পারিভদ্র_ দাবিমহু: | 

আাহিলছ:। নানিজাল:, ঘান্িঘা॥ 270 07002.100105, %109০-8119- 

6730107 

দব্িজিক্সাদিজা অন্লা- হত “জাতিগত “হর 

বন্থল:", পঘহ:, “নসত+” । ভ্য্ষসল্মাগিজ্া ভ্লা_ জলি: । 

আাবিমহ: জতুহ্: ভ্াল্ জক্গলাননিক্ধজ্বন: | স্সতীবত্: ঘহ্ী বীসপতাছি 

ন্বীন্সিল:। ব্াজলিঘয্তু: 
আাহিমন্রা$লিনকনীঘনহজমিপযুন | লল্দর্ন দিবীন্প জখারনাঘি _ 

বিলাগ্গলল্। ানন্দান্: | 

অধিন$লিজন্িতসীঘনন্থজনীত্রিন্। বাজনভ্ল; | 

ভনুজ্জনিস পাহিলহ:-“তত্রমছিন' ছাবিলালজজা্ আযামীল “বিঃ 

₹২ :)। (২) দুনলাগনিই ঘাহিসত * ৯ ছাবিনদ:। দি ৪ 

ধরানবানাঁঅবিউ্ন (দি: ইং স্সঃ)। হে) ভলিনুতাতিসফমললূ-_আহিমনজ- 

ল্ান্ ীটু্ম হন" বিন” (ভ: +& ক্স:)। লুঙ্গুল: ( 



.৬০ পারিভদ্র_ দাবিললু; । ০ 

সমীর জআফদিল দাহিমু:__দাবিলাতুহ্ন্বালীনি ক্সাল্লনসা: দন্বালি ব্ব। 

জাপান" সনীলন্মন্লঘিল' আদী্নি (ভ্বি: ২ঠক্স:)। স্কাকীন: | 

| অনলাস্তজী পাহিললু:-“ক্ষঘ্ ঘাবিলজান্ ক | কহ" নিনদা “€(আান- 

বরাছি ভি: )। ২) নাকদীরুনাদিসূল মাহ্সিভ-_“নক' াঁহলানহ্স লীল্ব' 

লাল্তিজ ঈল্মনন্। জদীবুনালিযুল্রস্স' নব জলিস্' অঘা (নল সবি: )। 

সঙ্গাহৃ্নত । 

পারিভদ্রের ভাব।নাম-_বাঃ_পান্তে মানার, চোর পালতে। হিঃবফরহদ । আঃ 

-_ পানরো)। ওঃ পাগ্ডেরবো। কট হতিলাল। তিল ু লমোতিচেষ্, মোহগু। ভাল 

পরীর । তঃলমুতাক। | 

পরিওর়জ্ঞপিক্ধ। সংজ্ঞ-“কণ্ট চা" পকন্টকিংশুকা। এরজকেসরা গবহপুশা? 

গুণপ্রকাশিক। সংজ্ঞ|-হনিন্" | ূ 

বর্মন__পারিভদ্র ৬১২ হাহ উচ্চ বুক | কাণ্ড ও শাথ! কন্টকিত। ব্রিপক্র-- 

সাবারণবৃত্ত দীর্ঘ, মবাছু পত্র পাশ্ব্ পত্রদ্চাপেশা চৌড়া এবং ইহার বৃস্তও দীর্ঘভম। গর 

মন্থন পরপ্রান্ত অথ । গ্লু জোহিভবর্ম, অশ।খ পুস্পদণ্ডের চহুক্দিক  বেটনপূর্বৃক 

স্থিত। শাখাগ্ে পুষ্প থশ্ক,টিত হয়া কুণ্ড অসিকলকধ২এভদভ্যন্তরে শিশুপুস্প সুরক্ষিত 

থাকে। পুগ্পের দল শি্ঘবাতী উচ্ছিদের ঘত-ইহার মধ্যে কোন কোনটা অতিশ্ুদ্র এবং? 
কিঝিজ শ্েভাভ। মাব ফায়ুনে বৃক্ষ পুশিত হইয়া খাকে। পুশিতাবছায় বৃ পররশূ্ন্ত ঝা 

রঃ হয়। শিদ্বির ভিভর বীচ থাকে । 

উবধার্থ ব্যবহার বুশ, পরু। বকক্ষাথ-৫--১০ তোল।। পহ শব 
২-২ তোলা। | 

বৈগ্যাকে পারিভদ্রের ব্যবহার । 

সুঞত-_উদ্কগেহে পারিভদ্র-ঘাহার উদক মেহ হইয়াছে তাহাকে, পারি 

নুলছবের-্কাথ পান করাবে (চিং ৯১ অঃ)। (২) পুনাগ্রহ প্রতিষেধে পারিভদ্র -শিলু 
পুঁনাগরস্ত ইইলে তাহাকে পারিভদ্র সতের কাখে মান করাইবে (উ ৩২ অঃ)। (৩) 



হ্ং পারিছদ্র দাবির: । ঙ৬১ 

ক্রিমিরেগে পারিভদ্র প্__পাশূতে মাধারের পাতার রস, মধুর সহিত, ক্িমিরো্ীকে 
পান করাইবে (উই ৫৪ অঃ) 

হাবীত-_অগোগে অমুপিত রোগে পারিভ্র পর__অগোগ অন্্পিভ বেগে বির 

নার্থ পারিভদ্র পত্র এব" আমশকীর কাথ পান করিবে (চিং ২৫ অঃ)। 

চক্রদত্ত_ অববাহুক রোগে পারিভদ্র--প1রিভদ্র নুলহ্কের রস কিন্ত বাথ নাসিশা 
দ্বার এক মাস পান করিলে, 'অববাহক বোগীর বাহ বঞ্জের মত দৃঢ হয় (বাতব্যারধি চিঃ)। 

বক্তব্য- বন্বন্তবীষ নিঘষ্ট,তে পারিগদ্রের উল্লেখ নাই। চবকোক্র “দশে 

মানিণর মধ্যে পারিভদ্র পঠিত হয় নাই। অথব! আমরা যতদুর অন্বেষণ করিয়াছি তদগুসারে 
বলতে পারি চরকে পারিভদ্রের নান নাই। 

002551589055- ৮৬ আত ০0 60 165/05 00 2. 1057 জ1ম8101 

20 80007760225 27970 27 2 2729 

4১০81003220. 25510616255 216 21056, [বয় 05016000, £হ1হ- 

০৮28০2০ 2170 801/00072£0846 956৫) 5501১1115/ (65615 21776700102, ৫৫ 

711 0০020061011 0৮৮ আত 95০৫ 95 €৭15048০84০ 776 ৮৪] 15 

89%চ/60৮ 400. €0710 820 7567 100)5500065675 8০101716563 

2720৩ 006 ডেঞাহ]505) আ৩20017600০ 014096560960963  [1000৩0776 195 

8067975 206959015610 69 0০5৩ ০৫ 56) 91070 2100 708 1১৩ 0560. 23 217 

90001916009 11 1) 212) 

নব্যমত-__পাশিবার পত্র, রসায়ন, মৃহস্চেক, মৃহকারক এবং ভবন ও আর্তব 

প্রবর্তক | ইহা কিরঙ্গরোগও অরে ব্যবহৃত হয়। পাশিপাপত্র, আর্ত প্রবর্তক 
এব আর্বর আববদ্ধক বিজ বে সকশ নাবী নষ্টপ্পা অর্বাং অবিষণ বহন যাহাদের 

খতু হয় নাই, কিছ্বা আও খহু হইয়া যন্হ'ণের খতু বন্ধ মাছে, বা যাহাদের আর্তব অন্পপরিমাণে 
কষ্টেব সহিহ নির্গত হয়। এতদুভাৰর পক্ষেই প্রশস্ত । পালিধপর, নরিকেল ছুগ্বের সহিত 

্তনতবদ্ধক্রূপে প্রযুক্ত হইস্সা! থাকে। পাশিধা ত্বক, কষায় ও বলকাঁর£__ইহা! জর আম- 

রক্তাতিসার ও অবাদি পোৌঁগ শ্যবহ্ধত হয়। পালিধাপত্র গরম করিয়া “বাগির” উপর স্থাপন 

করিলে, “বাগির'” শোথ বিলীন হই যাক্স। পািবার অন্ততন উপনানের নাম "ইরিখি+ 
বাইন” ॥ ইহা ইাক্নাইন্ বিষের অগ্দ (8001৫01) স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। (আৰু, 
এন, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড ২১২ পৃঃ) 



পিগ্গলী- দিচ্সন্তী | 

নিঘী, জাতী, জহ্বা, দন্ধুলমা, জন্যা, ইবিত্বী। 01180108 [২০আ- 

হী, 6075৩010180) 0. ০8তম, 
ঘিমবী জতুজ্া বৰা হিিলা ভিম্লা লিভীনজিল্। জতুজমবীতবলন্বা-_ 

লামনী নব হারনী। কন্যা: _বতুহ্য ঘিম্মন্ীবুন্ন' স্ব্্ডঘ্রানলামান্। 

বালীছ্িতিলহং স্ল্তি জন্ নক্সিসহীমিক্সন্। ঘন্নন্দবীজলিঅব্ত: | 
'সিঘনধী ভন শ্ত্া ভিীত্ঘা বতুলিনন্ধা হীঘলী লাহ্লক্বান্তান 

্শ্যাযাস্থা। জুতত্ন্যাং_লতৃষ্য' দিন্ীলুত্র' ঈত্জ্রলিনিলাসলল্। হীন 

ালবীবাস্স' বীন' ছিনলীঘলল্। বাজলিআহাতু; | 
ঘিচ্মল্লী হীঘনী শ্রদনা বাভৃঘাজা বানী | ক্সন্বত্যা তুলা লিলা লালটক্- 

স্বহী ঘ্বান্:। ঘিচ্বলী ইন্লী ব্বন্লি হ্বানবন্দানীত্হভ্হান্ জভসলম্ঘত্য্নাগ'- 

্রী্বঘূন্রানাবনান্। কালী জঙ্দদহা জিলা দীনন্া লতা ত্ঃ | দি 

সছনলী বানম্ুচ্জা ঘিলসন্দীবিনী । ঘি্ন্্ী জনধন্তলা নভঃজদনিনামিলী | 

হযান্রজান্রক্ব্বহা ভ্রদসা লনাবিলন্থিলী | জীব্টাভলইওব্যিলানইন নব আাহ্মন হত 
দিঘী জাঘ্াডজী্াৃনবিদ্ান্থল্ আব্ত্দলিবীনাতন। দিম: তিন বৃষ্লীভ্হাতী- 

$ক্সলিদসা লল:। নৃকজযুন্যা:__হীঘন' ছিদ্যন্লীভ্যন্' জতুথ্য আনল লম্ব। ব্ল্ত' 

ঘি তি জদ্দনানীভ্বানন্তল্। চ্সালাহ্রীহ্বযুজ্মঘ' জলিহ্বাবলমাসন্থনূ। 

বান্সল্গাঞ্গ;ঃ ॥ লহুল' ছিচজীবনুক্' হীদন' জদ্দলাজলন্। বাজনল্মা; | 

জ্জাী দিহ্ী-_পক্সগ্রনা দিআননীজবনী লস" অধিন্লল্?, (বি: 

২২)। স্ব: | 



হ্হ পিগ্লূলী-দিমলী। ৬ 

বানআীহ্িলী বিলী_“% দিত বাঁ তীযঘিভা আহিথিভা বাসস্থামি- 
দ্যা বমামিত্ররযা ব্য নিবল্ ম্ীবীবলান্থাতী ক্ষহান'। লূত্স্ারজতহিব" 
অবেণ্ ঘন্থহয্খনি । ভহিনল্ হিচ্যনীবইলাযলক্' ব্যলকীভ্িননিগলতকব্যবীশক্ 

মাত্ভুবীনন্ীছ্ীহ্যাঙ্জাগ্জান্মীদেসীদাবিলিলাহকৃনীরফাত্যুসন্থদিল” (হিঃ 

» শ:)। ০) অঙ্গন দিজী দিত্বীমূন্ত্ব__ঘিচ্বতী “ডিদ্মভীমুষ 

কচ * দুনউন, নিহঙ্গীতা লক্গনন্থস্থলাঘত্বদঘলিল / [বিঃ ধ ক্স:)। (হ) 

নিলিগ্ে দিঅজীনূলদ্_-“ঘিনত্থা ঘ্িহ্মকীমূলনলাহুদিত অুনল্ট ভে: ২ অ। 

জদ্দজজ্জাজ্ দিথ্লী__“নিলমেত্বঈইন্বীজক্ান্ লঘিলীঘর' । মাইন, 

হৃাদজাঘন' জ্লন্ঘঘল্িল্য জুলন্" (হি:ব :)। ৫) ঘ্তাস্িজানাঁ 

ছিথনী--“দিলনা: দিঝন; ভু বজী লবিদ্বসন্ল না ন্তিহজ্যান্দাহ্ুমালাঠছি লম্- 

লায়ু সবান্িজা” (ছি: ২ন্স:)। লাম্লত:) 

স্্ম্মং ছিবী_“আীইত ঘিদবলীদুখী লিচান্ কৰা 
ী্বানাঘরিলন্মার্টিন্যাঘত্বানলিলইলন্ (ভ্বি: ২ অ:)। (২) জ্বানাহী 

ঘিমন্ী--“জাঘলীর্গ হআাঘস্ন্যাব্বীন । লন্ইহাব্লী জালজাওহীনক ব্ব। লঘাঁ 

মনা ঘি ব্যাহ্যুকুল। স্বন্থানুন্যাল্ জীহানাহ্য জহত্ব” (লি: ২ অ:)1 

€ে) জন্মনতত্রলা্ী িীদূলদ্-_“লবিত' ঘিতবজীনুক্ঘ' ীহ' ীহবিতথ” 
বিঃ সৎ অ:)। স্ঞাবীল: | 

বানি নিআলী-_ছিশলীমি; সুন' নীহ লললিলম্হি হীঘসম্। 

বাঅকইতনিজা ব্রী্তল্বযবিলাযনন্" (কব বি:)7 ২) বাদি নিঘজী 
-_ প্বাধনভ্ব +€ ক অমছা দহিলাহিলা। জব্যা বা অস্না জীন হশ্লঘিল্ল" 

হুল" মীর" (হ্তি বিঃ) বে) জবান ঘিচ্ব্ী--« * হি্তীমঘ 



৬৪. পিপ্ললী- মিমন্থী । ঙ্ 

লামহন। জননী দিঈন্মু্ হস্লুন্রীতবীল না ” (জক্ত্বন্মা লি:)। (৪) 

মীঘ দিত্ী-“% বীন দিম্সন্ধী জা দতী$ল্জিনা (জম ন্থি:)। (৬) 

ক্মজদিলী ছিচ্দভী--পনিছন্্ী অপ্তবন্া ত্বাত্যণিশ্মনিপা্সিনী “(ন্সক্মণিন 

ভি: ) ল্নক্দহান: | 

বীন্তি ঘিন্বী--“নঘা পিন দালননা; থিম: সন্তান 
৫৯ 8 (লঃব্তং 

২ লা:)। (২) ত্যঘ্জ্ঞাঁ দিঘী-_“বীনু্নভালতা কুদ্যানৃথ্ধ ডিন: । 

হীঘক্দাবীতিিলা হল্লি ী' ব্ধনানজান্। বাসা: | 

নিলানাক্ম দিহ্রভ্ীমূন্_ যয িদ্দীনূনতয নুনানীভিন' ভ্িল্। 

ন্বিহাহতি বত হা লিক্রালাসীন লালন: (জজবাতিঙ্দা:)। (২) দহ্ব্যাজ- 

সী পিথ্মবী-_ ধারন জহর ঘিম্তন্রীলান.। ঘিন্' ভন' লান্দিকঘল্দু- 

বুবদ্। বীহাব্নান' নিনিদ্বন্নযনজ্লল্। মুন্ব' সন্তর্ভ" সহিষ্যালবসলৃ' 

(অবিম্বানয্াঘি:)। স্কাটীন: | 

পিপ্ললীর ভাধানাঁম_ বাঁ পিগুল। হিংবপীপর্। আঃপিম্পঠ্হী। পিত্ত 
গীপল।. কঃ হিগ্রঙ্গী। তৈঃপিপ্লল। তাই পিম্পিলী। বঃববঙ্গলি পিস্পরিং | ফা 
পিল্ পিল্দরাঙ্জ। অঃ-_ডীরফিু। কোচ ব-পিপজী | 

পিপ্ললীর তেদ-__বন্বত্তরীরনিঘণ্টুতে চারি প্রকার পিগলীর উল্লেগ দুষ্ট হয়_- 
পিপ্লনী, গ্পিগ্নলী, সৈংহলী ও বনপিগ্ললী। পিগ্ললীর এবটা মান “মাগবী”॥ দে পিপুল 
মগধদেশে (দক্ষিণ বেহার ) জিত নিথণ্ট কার ভাহাবেই পিগ্পলী [বলিয়াছেন। টি 

( চবিকারাঃ ) কলং বিনিদিষ্টং শ্রেরদী গ্রপিগ্রলী” এই পরস্থরীয় নিঘট-ক্তি পাঠ করিছা সপ 
প্রীতি ভ্রশিতেছে_গজপিগ্নলী চরিকার (চঞ্চের) ফল। ডিমকৃ্ বলেন মুরে!পের 
বাজারে বাহা পিপ্র্দী বলিয়া পরিচিত, তাহ! এতদেখীয় পিপ্ললী 'অপেক্ষা লা মোটা এবং বেণী 



হু পিপ্ললী_ দিজ্জলী ? ৬৫ 

ঝাল,পিপুলর অগ্রভাগ যেলন ক্রমশঃ ক্ষীণ দেখায়, ইহা তদ্রুপ নহে,আগাগোড়া গোল ও নোটা। 
তবে অগ্রভাগ অতি সামী সরু বলিয়া বোধ হয়। ইহার বর্ণ কৃষটামুবিদ্ধ শ্বেত, মনে হয় যেন 

কৌন শুভর পিপুলটাতে মাখাইগ্রা লওয়া হইয়াছে। ডিমকের মতে ইহাই গ্পিপ্পলী | 

লোকে যাহাকে জাহার্রী পিপুল বলে অর্থাৎ যে পিপুল সিঙ্গাপুর এবং জান্গিবর হইতে আনীত 

হয়, ভাঁহাই নিট, সৈংহলী পিপুল। আর বঙ্গদেশে গৃহন্থেব গৃহে গৃহে পালিত বা 

অধনস্ুত বে ক্গীপ, ্থ, অন ঝাল, পিপুল জন্মে ভাহাবই,নাম বনপিপ্পলী। 

উষবার্থ ব্যবহার___যুল, ফল? 

বৈদ্াকে পিগ্পশীব ব্যবহার। 

চবক-_কাসে পিপললী- পিষ্ট পিগ্ননী স্বতৈ ভামিয়া সৈন্ধবলবণ মহ ক1সবোগী সেবন 

কনিবে (চিঃ ২২ অঃ)। 

সুত্রুত- বাতিবক্তে পিগ্ললী_ বিধিপূর্বক্ মাত্রা বাঁডাইয। কমাইিয়া, পিপ্লনী সেবন 
করিলে, বাতরক্, বিষমঅবাদি পীড়া প্রশমিত হয়! ধধ সেবনকালে কেবশ দুগ্ধ ও অল্প 

ভোজন করিতে হইবে (চিঃ ৫ অঃ) (২) অর্শে পিগ্ললী বা পিপপলীনূশ--পিপ্সনী বিশ্বা 
পিপপলীমূল পেষণ পূর্বাক, একটা মৃৎ্কলসীর অভ্যন্তর লি করিয়! এ বলসীতে ছু স্থাপনপূর্ব্বক 

দধি প্রস্তুত হইলে, অর্শোরোগী সেই দধির তক্ত পথ্যের সহিত সেবন করিবে কিন্বা অন্নাহার 

পরিত্যাগপুর্বাক এক্ মাস কেবল প্র তক্র পান করিবে (চিঃ৩ অঃ)ক্রিমি রোগে পিরশী 
মুল _ক্রিমিরোগী, পিগ্লশীমূল ছাণীমূত্রে পেষণ পুর্বক পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)। 

বাগ্ভট-_কফজকাঁসে পিগলী-পিগুলের বন্ধ, তিল তৈলে ভাজিয়া, মিছরির 
মহিত। কুলখ ক্গার়েব কাথে আপ্লুত করিয়া পান করিবে (চি: ৩ অঃ) (২) প্রবাহিকাষ 

পিগপী__পিপুশ কিছা মরিচের সুগম চূর্ণ সেবন করিলে, প্রবাহিকা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৯ অ:)। 

হাবীত-খ্বেমস্ববে পিগ্নলী_মধুর সহিত পির্লনী চূর্ণ সেবন করিবে। ইহা গ্রে, 

অরন। (২) কাঁসাদি রোগে পিপ্পণী_-গুডের সহিত পিগনী সেবনে, কাস, অনীরঘ শ্বাস 

হৃদ্োগ, পাঁতু অধিমান্দ্য, কামলা,আরোচিক এব" জীর্ণজর পুশদিত হয়(চিঃ ২ অ। (৩) প্রস্থতির 

্তন্যবর্দনার্থ পিগ্লশী_-মরিচ ও পিপুশহুল, ছন্চ সহ দেবল কৰিলে, স্নদুগ্ধ বর্ধিত হর 
(চি ₹২ অঃ)। 



৬৬ পিপ্ললী-_দিত্ল্ী। ৬ 

চক্রদর্ত-__বাতখ্নে্স ভরে পিপ্পলী_ পিগপ্ললীর কাথ কফ্ষনীশক, অগ্নিবদ্ধক, বাঁত- 

শ্লেম্্র ও ন্ীহজ্র নাশক (অর চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে পিগ্ললী-বাসক গতর 

স্বরে নিগ্নশী চূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া মধু যোগে মেব্য। ইহা! রক্তপিততে হিতকর ( রক্ত" 

পিত্ত চিঃ)। (৩) উ্রস্তন্তে পিপ্নলী-গোম,ত্র কিন্বা দশমূলের কাঁথের সহিত উরুত্তপ্ত রোগী 

পিপ্রলীকন্ পান করিবে (উর্তস্ত চিঃ)। (৪) শৌথে পিপ্পলী-_ শোথরোগী ছখ্ের সহিত 

িপ্নলী চূর্ণ সেবন করিবে ( শোথ চি:)1 (৫) অমুপিভ্তে পিপ্পলী-নধুর সহ পিগ্লী 

সেবন করিলে অল্পিত্ত বিনষ্ট হয় ( অন্্পিন্ত চিঃ)। 

ভাবপ্রকাশ- প্লীহায় পিগ্ললী_সীহবিবৃদ্ধি শাস্তির জন্ত ছৃগ্ধের সহিত পিগ্নলী ছুর্ণ পান 

করিবে (মঃ খঃ৩ ভাঃ)। গৃ্সীতে পিগ্ললী-_গোদত্র ও এরও তৈল যোগে গিগ্ণলী 

পান করিলে, দীর্ঘকালের গৃপ্রসী নাম কফবাতল ঝতব্যাধি প্রশমিত হয় (বাতব্যাঁধি চিঃ)। 

বঙ্গসেন_ নিদ্রানাশে পিগ্ললীমূল--গুড়ের সহিত পিপুলল চূর্ণ সেবন করিলে। 

অনিদ্র রোগীৰ নিদ্রালাভ হয় (জর চিঃ)। (২) পরিণ।মশুলে পিপ্নলী-পিপুলের কাথ 

ও কন সহযথাবিধি গ্বত পাঁক করিয়া পান করিবে। এই স্বত পানাস্তে ছুগ্ধ গান করিলে, 
পরিণামশ্ল নিশ্চিত প্রশমিত হয় (পরিণামশৃল চিঃ । 
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নব্যমত-_পিগ্ললী, উষ্ণ বাঝুন1শক, ঘৃদুরেচক ও রসায়ন । ইহা, কাস,গ্রহণী,পুরাণ কফ-_- 

রোগ, শলীহ্যরুদিবৃদ্ধি, আঁদবাত, কটীবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পাধাণভেদ সহ সুনে 

ইহার প্রলেপ দিলে, স্তনে অধিক পরিণাণে শ্তন্ত সঞ্চিত হয় (আর, এন, ক্ষোরি--১য় 
খাও ৫১৯ পৃঃ )। 



পিয়াল- দিনার: | 

সি(দি)যাজ: বাং: ৩০222, 1.800]2) 002 ৪এমবজ। 

92০00185 9111070থ, 

অিনষল্পাদিজা অঁলা-_“্স্ববজল:” এদ্বনীল:” “নয বীলং৮ | 

স্বাথবর স্ব দা" অজ ভ্' লীল্ানবন্ধ হ্যব! অভভীল' অন্তু ভঘ" সিন্ম- 

বাস্বান্িলামলন্। হাললিঘহ্তঃ। 

আানপিনন্থহ" ভর" দিমাল' শব জীননম. | ল্াহহ্ম ভব জন ঘন্ধ' ভাপ" 

ত্জংসিষল্। লাখনজ্জা মগ শা ঘিন্ালিললাদ্থা। ঘন্বন্াহীয- 

নিম্ন: 1 

ঘাব; ছিন্মজদ্দাববঘহ্বন্দে' কম্ব্য হ্য। জিম যাহ নহল্ঘি্মনা্- 

অভনল, নিহালজ্আা সন্তবী ভগ; দিলালিলাদন্থ;ঃ ছব্বৌগলি 

ভুলব: ভিম্রী বিছদদী বান: । ানসজাঙ: | 

ব্জালিন্বাতী ঘিযানলক্_” মলজীবববীজনৃতিযানাননংজঁললব:। 
বীনা; হবীই্ঘ লচ্ভাহনা;ঃ ছ্ৃঘজ, মীহ্িননাঘলা: ” (ক্সনিঘাং বি:)। 

লরন্দহৰ: ৷ 

হকদিজী দিম: % ঘিম্ান্বলত্ব্ীল না। 4 বযাজিল্ বাঘিল' 

ঘর: (মত্ত; ২ মাঃ )। ানদক্াজ: | 



৬৮ পিয়ল- দিশা: । রি 

পিয়ালের ভাষানাম_বাঃ পিয্াল। হিঃ_চিরৌজি। সচারোঠহী। ৩২ 

চারোলী। কঃ-_চারবীন। তৈঃ_সারুপপু। তৈ:কাটমরা | উচু । ফাঁঁ 

বুকলে খাজাঃ। ও ২_ হবুস্সমানাঃ। 

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্বী-"বহুল বন্ধন”, “ন্নেহবীল” “ ভক্দ্যবীজ”। 

বণন-_পিয়ালবৃক্ষ দাক্িণাত্যের সযুদ্রতীরবন্তী পর্কতবল প্রদেশে লম্মে। শিয়ালের 

গুঁড়ি সোজা, মোটা এবং অতি উচ্চ হয়। বহু শীখা চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে। পাতা 

3 আঙ্ল দীর্ঘ এবং ৬৭ আঙল চৌড়।। পাতার গঠনশক্ত, চারু মস্থণ ১ গত্রগ্রাস্ত 

অখণ্ড, গাত্রোদর কর্কশ গত্রপৃট কোমল গত্রবৃন্ত হস্স। শাখীগ্রভাগে ফুল হয়ব 

গ্যক পুণ্প প্রসব করে-_পুষ্প শ্বেতী হবিদর্ণ, সুত্র । কল, পাঁকিলে কাঁল হয়| বীজের 

খোসা বাদীমের খোসার নত কঠিন । 

ঠে ন্বে 

ওবধাথ ব্যবহার-ত্বক্, ফল, বীজশস্য | 

বৈছ্যকে পিয়ালের ব্যবহার | 

চক্রদর্ত-_রভাঁতিসাঁরে পিরালত্বক্-_ছাগীর দুগ্ধে পিরালের ছাল গেষণপুর্ক্ক গান 
কারিলে, রক্তাতিসারের রক্তত্রতি নিৰৃাত্ত পায় (অভিসার চিঃ )। 

ভাঁবপ্রকাঁশ_বক্তপিত্তে পিরাল-ক্ষীরণরিভাদানুসারে প্রস্তত গিয়ালের ঘলের 
কথ রক্তপিত্তজিৎ (মঃখঃ ২য় ভাঃ)। 

ব্তব্য-চরক বলিয়াছেন “পিয়াল “দেখাং (বাতানাভিগাদীনাং) সদৃশং ব্দ্যি 

দৌব বিনা গুণৈঃ. “(সঃ ২৭ অঃ)। নুশ্রুত শিখিয়াছেন__"বাভশিভহরং বৃষ্যং পিয়ালং 

গুরু শীতলং (সঃ ৪৬ অঃ) চরক, বাতরভ্তের প্রলেপে পিয়াল ব্যবহার বরিয়াছেন__ 

*'উভে শতাছে মধুবং মধূকং। বলাং পিয়ালঞ্চ কশেরুকথ (সঃ ৩ অই) স্শ্রুত, গ্কাগ্সোধাদিবর্দে 

পিয়াল পাঠ করিঘাছেন। 

00198165965--45110100109 28 0 05100011756 25 0.০ 011 58 0. ০. 2130 
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(5506 71011771010, 16 ০0780215 1000 2. 17100 90170150110 11755 21 2107৮ 13177 
[0000010,01221671011267706 27 /7/1010--1৩, 7৬, 21071 27, 19,769 9. 
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নব্যমত- খিক পোধক, কফনিঃসারক। কফরোগ ও দৌর্বল্য প্রয্মোন্য। ইহার 
তৈল টাক রোগে অভ্যন্ার্থ বাবঘত হয় ( আর, এন, ক্ষোরি ২য় খণ্ড ১৬৩ পৃঃ। 

গীলু-_ীু। 
দীন্ুঃ। 99158095 065052551050009) 5 স2100202) 5 

9101৫95 

হ্যসদজ্জাগিলা অঁা-__“হ্যভুদল+/ “লিইল্রলদ্দভ+” । 

ব্বাণিন্মস্বব: শীন্ব: দত” জাত বিঘান্ধি ব। কা” অন্বি্রমল' অভন্ক' 

জদদানজিন্। বীন্ূল' লে ব্জাতু হকার তত নীঘলদন্। অলন্নবীধ- 

বিষ । 
শত্ধান্ঃ জতুন্ধ: দু যী আস্তান্বন্দ:। হল জ্তান্তঘ হাক্সাম'আাললী 

হীছ্ষনঃ অহঃ। অন্ত অন্ভাদীলুই্রৎটী বিবিলামল: | সিনলসতমলানী হয 

শান হীঘনীযজ;॥ বযজনিমববু:। 

দল বীতনমী দ্ধ হি" নবি হজ্ন্তন। জ্আা্নিনত্ব ঘণ্ মীন্তু লগা" 

ন্বাথ্য' লিহীদল্রন। ব্ালযালাস: | 



তি গীলু- দীন্ত্: । তঃ 

হাসন সিঘাবাঘা দী্_“ঘভ্সজানাঁ দীভৃলা হত %%। (কি: 

₹২ক্সঃ)। (২) ক্লান্ত দীবৃ-_দী্জবদীঘবিত' না স্ভললানাভুলীুলম্” 

(নি: হল আঅ:)। ন্লহজ£। 

কী বীর্ত্ব-“হন দীন্তুলি দিপ্তালি দিনন্ বনন্থালি নত
” ত; ৯২ ক্স:)। 

বপন: । 

্্ঃন্ত দীবৃদ্্ালি_“ বন্ান্দানানি জাইন্ দীবৃদ্দত্ানি (ছি: 

ক্স:)। লামৃক্নত:। 

গীলুর ভাঁষনাম-__পৃথক্ বাঙলা ও হিন্দি নাম নাই। ম:__থোর পিলু, ফিকলেচা 
বৃক্ষ। ৩১ খারীজাল্য । বঃ_িরির়ে উগনি। তৈ:_গোনুগুচে্ট,। তা কোঁকু। ফাঃ 
রখ দিদ্বাক। অঃ-ঈরাক। 

গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা--“গুড়ফল”” “বিরেচনফল” । 
বর্ণন- পীলুরুক্ষ “ক্কাপুড়ি”, বহুশাখ। কাণ্ড কর্কশ এবং বিদীর্ঘ হইয়া! থাকে। 

পত্রের পৃষ্ঠ ও উদর চিণ, পত্র সিরাপ্রতান বর্জিত, সক্ষ ও লগ্থা। পুষ্প-_অশাখ পুক্প- 

দণডস্থিত, দ্ুদ্র হরিদ্াভ পীতবর্ণ এবং বহু সংখ্যক । ফ'ল-_অভি ক্ুদ্র--এমনকি পিপুলের 

দাঁনা অপেক্ষাও দ্রতর, রক্তবর্ণ ও বসপূর্ণ এবং তীব্র সুগন্ধি। ফুলের তক গেণপূর্ধক 

প্রলেপ দিলে ফোঙ্কা পড়ে৷ পক গীলু কল হ্াদ্, লোকে খাইয়া থাকে । কবি বণিগ্রাছেন__ 
“ধন্যাঃ সক্মফলা অপি প্রিরতমাণডে পীনুনুশ্াঃ গষিতৌ। ক্ুক্ষীণেন জনেন হি প্রভিদিনং যেঘাং 
কলং ভূভ্যতে। কিং ভৈন্ত্র নহাকলৈরপি পুনঃ ক্দ্রমাগ্ঠৈক্রদৈ | ধৈর্বাং নাগ মনাগপি 
শ্রমনুদে ছায়াপি ন প্রাপ্যতে ॥” 

উধধার্থ ব্যবহার_ফ্ষল। শীত্রী-ফলকন্গ ২-১ তোলা । স্বরম--১_-২ তোল|। 

রাথ_৫--১০ তোঁলা। 



€ 

তং পলু- দীব্য ন্১ 

বৈগ্ঘকে গীল্গুব ব্যবহার 1 

চরক-ন্দাত্যয়ের পিপাঁসীয পীনু ফল-মদাত্যয় রোগীর পিপাসা নিবারপার্থ গীনু- 
ফের রস পান করাইবে (চিঃ ১২ অ:)। অনাহে শীলুফল-_পীনুফলের কক রা পর 
ঘ্বত পান করিলে, আনাহ নিৰৃত্তি পায় ( চি” ১৮ অ.)। 

হুশ্রুত-_গুলে পীনুষল_্্িগনুষল সৈদ্ধব লবণযোগে, গোঁমত, দুধ, মদ্য কিছা 
ড্রাক্ষা কাথের সহিত পান করিবে। ইহ গুলে;হিতকর (উঃ ৪২ অঃ) 

বাগ্ভট-_অর্শোবোগে পীনু-অর্শোরোগী তক্রাহুপানে পীনু ফখ সেবন করিবে 
চি ৮ অঃ) 

বক্তব্য আর এক প্রকার পীলু আছে? ধন্বন্তরীষ নিঘণ্টু, ইহাকে “বৃহৎ পীলু” 

বলিয্মাছেন। বৃহৎ গীলুর একটা মাম “মহাফল” । আধুনিক উত্তরা এই মহাফল 
পীনুর উল্লেখ করিয়াছেন । ওযাইটু কত “ ফিগার্শ অফ ই্ডিয়ান্ পলাশ” নাম পুন্তকের ১৬২১ 
পৃষ্ঠায় পীলুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এবং তিনি এতংসন্প্ধে অনেক সুভাগ্বিত শিপিবঞ্ 
করিক্াছেনা ইহার মতে মহাঁফল পীলুর লাম 551%2৫072. 5০০%510 এব* ডিমকের মতে 

9. 016০,465 মহাঁফল পীলুর ফল পীতবর্ণ। পীনুবৃক্ষ, বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরি- 

চিত। ডুবি বলেন ভারতবর্ষের উত্তর ভুভাগের দুবলমানগণ পীনুশাখা দ্তধাবনকাষ্ঠ (দঁতন) 

রূপে ব্যবহার করেন। এতর্থে রাশি রাশি পীনুশাখা সংগৃহীত এব" স্থানান্তরে প্রেরিত 

হয়। স্বৃশ্রুত পীলু তৈশকে শিরোবিরেচক বলিয়াছেন (চিঃ ৩১ অ:)* চর্ক বলিয়াছেন, 
_“ পর্কাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং প্রয়োজয়েৎ। (স:২)। 
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প্দাজিঠ অতি থাডেড ডিজি ছি ত  দুআিহত িজিযত বিটাপলা ছে ৯ ডিস 

নবযমত-_-ডা* ইম্ল্যাচ সিন্ুপ্রদেশে, বহু সর্পদ্ট ব্যক্ষিকে সনু সেবন করাইয়া 
দেখিয়াছেন, পীলু ফল নর্পবিষে বিশেষ হিতক্র (ডিমবৃ--২য খণ্ড ৩৮১ পৃঃ) 1 



পুত্রগ্জীব_দ্বনুজ্জীন: | 

ঘুজ্জীন: । চএ৮৪]52 ০২১এ৪্াযা। বিরত আকা], 

অ্লীনী দ্রিমী ভ্দ্;বজ্মহী বাঈীলীনহ: | লন্থৃছ্স; দিক্ললীবালঘ্যা- 

লিনাহ; | হাঅনিঘক্তু; | 

হুল্জ্লীনী যত্রনী বাহু; ক্নানক্ন্। ভভব্ভুললন্তী হুদী দিল: ঘা: 

হু: জত্: | খালদল্সাম্। | 

জীদহ ঘুজতজীন:-_“ন্সননিন নিশ্বানিল চুলজ্বীননর্জ হলম্। সহৃজ্লীন 

লিন সাল: লান্ঘালতনিলাহানিল্। (ভ্রিঃ €৭ ক্স; )। জুম্মন: | 

 ল্িঘদীতি প্ললজীলদ্দললক্লা "ত্তজীনভ্য লক্লান অব ছিদ্বা 
মবীঘবল্। জান্বক্ী নিহ্জীতত্্ ঘছীম্বন্নি বঈহুলল্। ্লালগন্সান্য; | 

ভতীন্স্ স্্ভীন:--ত্তজ্ীজ হিতুব্রা:কল হা হবীজঙ্গী জীছ্ঘা 

জী জা হানহাল্িনা: (ভহীনক্কাছি্াই )। লক্রজল: | 

. পুঁজজীবের ভাঁবানাম_ হিঃ পিভৌলিয়া । মঃ পুভ্রজীবকবুগ্ষ 1 ও: গুত্রত্ীবক । 

কঃ-পুত্রজীব । তৈ+-_শীশ। কুবরজুবী | 

বর্ণন-_পুত্রপীব ছাদসা প্রধান উচ্চ বৃক্ষ । ইহার কাণ্ড সরণ ও দীর্ঘ হয়। কোলা- 

পুরে পুনরদীব বৃক্ষ প্রচুর অন্মে। বঙগদেশে প্রায় দৃিগোচর হয় না। বহজে পুজধীবতর, 
পুষ্পিত হয়-শীতে ফল পাকে। 

বাঁজের নালা গাখির! পরে। 

ওববার্থ ব্যবহাঁর- পত্র, বীজ। 

ফুল পীভাভ শ্বেতবর্ণ। লোকে, রুদ্রাঙ্গের মত পুক্রতীব 



৩৪ পুমগি জুক্ানঃ। ৭ 

বৈগ্যাকে পুক্রস্্ীবের ব্যবহার । 

হশ্রত-লীপদে পুরীর কালঙাঘ্যবিভাগবি$ বৈগ্ক,পুত্ত্ীবপতের রম নার্ধপ 
তৈলের সহিত শ্লীপদ রোশীকে সেবন করাইবেন-_( চিঃ ১৯ অ:)1 

ভাবপ্রকাশ-__বিস্ফেটটে পুতভীবমজ্জা_ পুত্রহীব ফলের শস, জবে পেধণপূর্বাক 
শুলেপ দিনে, বেদনাধুক্ত স্ফোটক সগ্ভ: বিলীনতা প্রাপ্ত হয় । 

বঙ্গসেন- উরো হে পুতহগীব__পুতগ্ীবপত্রের রস হিন্ুসহ উরোগ্রহ রোগী পান 
করিবে (উরোগ্রহাধিকার )। 

বক্তব্য- পন্লীগ্রামে, ক্ষুদ্রপন্বল সবির্ষ্ট আর্্রহ্চিতে, একপ্রকার ক্ষুপ, হেমন্ত খতুতে 

প্রচুর জন্মিয়। থাকে । ইহাকে রাচে “ভিঁয়াতা” এবং পূর্বব্ণে  বিষকীঠ'লী' বলিয়া! থাকে » অঞ্জ 
লোকে ইহাঁকেই পুত্রত্্ীব জমে প্রয়োগ করিয়া, অনেক স্থলে বিষম অনর্থোৎপন্তি ঘটাইয়াছে। 

পিঁয়াতা বা বিষকঠালী সেবন করিলে, উদরে অতি তীব্র জালা উপস্থিত হয় এবং বমন ও মশ- 

থা দ্বার মজ্র রক্ত নির্গন হওযায়, রোগী মৃত্যুসুধে পতিত হইতে পারে । 

পুম্াগ_ হলান:) 

ঘ্বানঃ। 0510]5]ঘ)17000]1005 উিআরওথাজানও। (90010110 

ঘর ভ্বঘেনিলান্্া স্রনীনা” জন্যঃ) 

সহিল্বযব্লাপিজ্জা জন্লা-_ “ক, "হ্যলন্তঘত িজহুঃ | 

্তন্ানী সন্তু: বীন: স্তমান্বি: সিললামজন্। লুনবিত্যানত্যহৰ ইনলানা সঘ্ভাল:॥ 

ব্যাললিঘফ্ু: 1. 
১০ 



৭৪ পুমাগ গ্বলামঃ। টু 

সম্তুনাল নলহীন স্বলান্লল্__“িলন্বরানঅলষ্ম অবিলাজিন লাহিল্যা 

£% হলরন জ্ত্বলাপন্ন্ |” (ললহীল লি:)। ন্নল্গহুনঠ। 

পুন্নাগের ভাবানাম- উদিষযায পুল্লাগ বা পুনাং নামে প্রাসন্ধ। হি: পুন্নাগ, পুলাকে। 

সুলতান চম্পক | শু:-পুরাগ, সুরপুর্লাগ | মঃগোডী উত্ভীন, কডবী উত্তীন। কঃ" 

স্থরহোন্তে়ভেদ ৷ তৈঃ-স্ুরপোনচেষ্ু,। তাত পিন্লপ | 

পরিচরজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা _'তুঙগ” "শুত্রপুঙ্প” গর্ক্করেণু” । 

বর্মন-_পুল্লাগরূ্ উড়িয্থা অঞ্চলে প্রচুর জনে । বৃক্ষের কাণ্ড পরার সরল হয় না। 

ইহা বহুশাখ ছায়াপ্রধান তরু। পত্র শগাকার, সিরাবহুল, অতি মস্থণ ; পত্বৃন্ত হ্দ। পুগ্প 

বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ ও বুগঞ্ধি। কুণ্ড দ্র, আশুপতনশীল। পক কল হরিদাভ গীতবর্ণ। 

বীজ হইতে তৈল প্রস্তত হয়। বীজশস্ত নিপীড়িত করিলে শতকরা! ৬* ভাগ তৈল পাওয়া 

যায়। তৈল গীতবর্ণ, তিক্ত এবং সুগদ্ধি। উড়িয্যার দেবায়তন ও "'ভাগবত ঘর” আলোকিত 

করিবার জন্য পুন্নাগতৈল ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

উধার্থ ব্যবহার-_পত্র, পু । 
বৈদ্যকে পুনাগের ব্যবহার 

চক্রদন্ভ-_কুন্গুম নাম নেত্ররোগে পুল্লাগপত্র -পিই পুল্লাগপত্র জলে ভিজাইয়া সেই জল 

নেত্রে সেচন করিলে কুদ্ুম ্ফেলিপড়া”) রোগ বিনষ্ট হয (নেব্ররোগ চি১)। চক্রদত্তের টাকা- 

কার শিবদাস এই পাঠের ব্াখ্যান্য লিখিযাছেন "পুল্লাগন্ত নাগকেমরন্”। পুন্নাগ ও নাগবেসর 

পৃথক্ বৃন্ধ। কোন গ্রানাণ্য নিট, গ্রন্থে নাগকেনরার্থে পুন্নাগ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। 

অনরকোবের টাকাকৃৎ ভামুজিদীক্ষিত পুক্সাগশনের অর্থান্তর নির্দেশ প্রস্তাবে লিখিয়াছেন 
“ পুন্নাগন্ত্ দিতোঙ্পলে  জাতীকলে নরশ্রেগ্ঠে পাঠুনাগে দ্রসান্তরো? | 

বক্তব্য__বন্বত্তরীয়নিঘণ্টুতে পুন্নাগের উল্লেখ দুষ্ট হয় না। চরকের “দশো- 

সানি'তে বেদনাস্থাপনবর্গে তুগ্ঘ পঠিত হইয়াছে ুশ্র্ত- এলাদিবর্দে পুরাগ পাঠ করিয়া 

ছেন। তৈলঘোনি ফলবর্গে চরক বা স্ুশ্রসতি কেহই পু্নাগের নাহোল্লেখ করেন নাই 1 
রাজনিঘণ্ট,তে, পুলাগের পর্ম্যারে, এমন কোনও শন নাই, যন্থা বা, পুন্নাগের তৈলকফলত্ব 

প্রতিচিত হয়। 



৬ পুনর্নবা- স্বনবযা ৭৫ 

00258659085 ডা০এহ 5992005 হাথ 9৮1 ও ওযা ও5০চি 015 

79555 9০9৪: 210 1656108155 হট) [6 0৭15 85105 200065015৩9 

1580719 20515000110965 29 555] 010061116090৩ ৮৮ পাঠে 015011200ম5 

0 22707) 7177 2 62) 

409003 255.05557001) 356৭. ভারা] 706 0015 28650157627 

ফা 0185৫ সপ ৫৭০৩ 0] 2005 95৩৭ 05 হ3৩012800 10265 

5*01160 চুক্তি & 210. 20 062) ৭1১01562585 23 56910195 2০ 

৩3270722053 ৩9090905 £& চ85৮৪ ০6 (566৫ 35 8560 1০. 17255 

75607012006 50157560 818795 0105065563 20৫ ৮০]]৭ 10 [9০57706 2]: 

156৫ ও5 0 20030155090 07 511৩ 88500165 (7০7 7 83) 

নব্যমত- পুক্াগ তৈল নদ্দন করিলে ত্বাক্র লৌহিত্য জন্মে। ইহা আনবাতের বেননা 

ও স্ৰীতিপ্ত ব্যবপ্তত হয় বিবিধ চম্ম রোগে হিতকর। শ্কোটকাদি বিলীনার্থ বীজেৰ 

প্রালপ দেওয়া হয়। কুটিভ তকেব প্রলেপ বৃদ্ধি বোগে প্রযোজ্য কোরি ২র থঃ ৮৩ পৃঃ )) 

পুননব। -দ্বলননা। 

দ্বননৰা। 8০27125572 7017558) 9 00790127 80908170905) 93 

67961095 10720006102 010008)08 

তন্পলিনীঘিন্ধা ঘঁলা__“হণীম”। হ্যয্সন্জাগিক্সা ঘসা 

পীঘনী? | 

পন লর্াতৃথ্্। নিলা কা জন্ষাণভ্া। ঘমীদঘাহতপহীনন্ধানী- 

শ্বনযূলন্তন। ব্জা ঘ্বননহা লিল্লা ঘ্বাহিহ্থী সীদ্দনানিলী। বসব" 

হাদী ঘাতততি্নগলহদী। অল্লনাবীযলিঘ্ভু বাজলিঘব্ঘে । 



৭৬ পুনর্নবা_দ্বনননা । ৩ই 

ুবলা--ভ্বনননা বীঘ্ঘা নিলা দদনিদাস্বা । ভাবন্ুহীযুজাহ- 

আনত দীক্ানিন্রানিত্তন। লীন্বা ঘ্বনননা লিজা তৃত্যা নন হ্বায়লী। 

ীনাধ্ত্ত্রনঘৃত্লাবলাননৃদ্ধাসস্লা। হাললিঘহ্ত; | 

তু: লঙ্ানান্তা আত্তুদী কীনী অা। ীদ্দালিলমনসন্ববী দাক্ীহ- 
সব্মনূ। জাবস্কীমন্নীলমুন্বালিনিজ্ন্মনী | ঘ্বনলনাওঘ্বব্ঘা নিলা অত 

সাজা জিনা লন্বঃ। লানলা আ্াদ্িন্বী সত্মপিনলহকনিলাগিলী । বলা 
দন্যাচ্ঘঃ | 

ভ্বননলাক্ষাব্হুব্যা; - ভ্বলননা নু লীব্দত্যা শহিলী নব বঘাযলী। 

জদ্দালিন্বানন্তলাললপ্জ্বীতীহ্হাসন্থা। হাজনন্ধল: । ও 

ত্ট ভ্বললনা-_“% ভ্বনননা শনি ক্ত্িম্ী বা: । হুপিলব্তমুনা: বল 

বিঘা: * %” (লিঃ ৩ ক্সঃ)। ন্নহন্ধ: | 

ক্সজলঙ্তীঁ অগান্বু-_“নধ্বালুধিতরনিন লা” (নবি; ও চ্স:)। (ই) 

রে লঙ্জা্নু-_“ন্ীন্ুক্রার্্ ব্রতী না স্য্রণ ঘাতী$ন্ালন- 

বলাঘ” (দি: ২২ ক্স:)। (২) আুসিন্মন্তি প্বললনা--ছীসটম্য বি- 
ক্সান্; % ছনাম্বানিপ্বলননা" (নদ: হক্স:)। (8) স্সন্বন্মীনি্ী ভ্বলললা__ 

“না দ্বনলবাত্বাব্য ভযাত্ন্ুকাযুনাল্” ( জ: হক্স:)। (%) জল নগর: 
% নদান্নুং দনস্বীহ্জ লি ন্ব। সরি িডি 

.(ভ; ইঞক্স: ) ভ্বুগ্মনঃ। . 

লহান্সনী ভ্তললনা-_প্অঅ: রর তারা সন 
তি আলান্মত্রদানস্বনীজান্ ॥ (ভাল্সগর ল্রি:)1- (২) হানলাঘ' 



৩৩ পুনর্নবা-গ্রননহা ॥ ৭ 

স্তনলবা--“ঘ্বললবব্যাইইঘন লনহ্য। নি দিনত: অমন্াওইলাবল্। লাঘ- 
্র্ষ নন্ঙিত্ষ বলা হা। জীর্ঘাঁচনি বৃত্ত: যব স্বনননং আব ॥ বেঘাবলানিজ্ঞাই)। 

স্রন্হঃ ॥ 

আসি ভ্লনবাদ্ন_“ত্বললনাকোসঙ্মজঘিষ্ঘ হীমন্থং প্ুনন্” জৌঘ ছি:)। 

৫). খর লব বদ ৪. জন জন থক 
মমন্ধ' বিক্রি অল্।” (ব্রিহুদি ত্বিঃ)। হে) ভ্রিলহীলক্রনিদহা্ 

ন্বত্বললত্রা-__“নরবত্তললবসহঘা লব্তুলললঘীনঘা বব স্বত্ব" । ব্মপ্বনি 

িলঘ্হবিদীঘলন লারক্নন্ষৰ ভ্ঘা" (বি বি:)। ব্বলহন্োঃ। 

তহঃঘ্বন প্বনননা-_ণ্যহা ঘহজা: জী: ভু: দলা যান্লি মালবী। 

লবা গ্বনলবান্াঘ; বম: ৫) সবিমরীন।” (দ্বিঃ €০ অ:)। (২) 

নিলান্দতেলী প্রনলন্না--”% % দ্বনলবা। স্বাতী লিছাহী কৃষান্”। (লি: 

₹হআঃ)। স্কাবীন; | 

ব্যামনানি ভ্বললমা--“গতীনিত্ীদঘিজবজী বজাদূজাঘুনম্। 
ঘন্বার্ন ঘিইজান্যানবানবিলালন্” €ল: ব্বঃ মা:)। (২) ললবীন 

সবলনা তিল জব ছক নিনব্রনস্থ বহিদা। স্তঘ ঈতীল নি জাতি 
বন লিগ্রান্যনান্। ঘ্বননবা স্হল্মোগ্য লাভবদ্িলৰ মহা] (লে: তব: ৪মা:)। 

ানগন্মায: | 

্ানৃত্জত্মত জিনবহীনুঃ-“বিনবধীমুকরুল অত দীনম্য উনি 
অযনি। স্থানুষব স্যবিত্ন লাক্নুউনিন মহ্বত্যাহঘবা” (জব ল্রিঃ)। (২) 

৬ তরী ০. ঈবা_ পত্বলবনাঘা:ক বীজ দুল 



৭৮, পুনর্নবা-স্বলনজা। ফি 

স্বাঘন্রনূ। . আানজীত্তন্লান্বন্যান্ ঘাহামন্রকীন মইলান্। (নানত্যাসি নি; )। 

(ই)জ্সাললান দীননন ম্া-_পক্ষিজ্যা দীনলন সিনল্"(আালনান নি:)। 
পি 

লঙ্ঘন: | 

পি, 

_পুনর্নবার ভাষানাম_ বাহ হাপুণাা, গাদাপুণ্ে | হি হ্েতগুননবার) বিষখগরা, 

[রক্তপুনরবার) _সী্ গন্হপুর্ণা। সঃ-_বেন্ট,চূঠী পণ্ডরী | কঃ__বিলিয়ছ বেক্সড্কিলু। তৈ-_ 

গাল্জের। অতিকমমেনি । তাঁ-ছুকরভেকিরে। বম্-_পুনননা। অঃ হনুকুকী। 

উৎপতভিজ্ঞীপিক। বংজ্ঞা_পবর্ষাভূ" ৷ গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা_“শোথী”। 
'- বর্থন-_ হতপুন্ধা, ভুহুটিতা, ফজপাকাভা ও ্রতানকতী। নিদাঘের প্রথদ বারিপাতে 

ইহ] অঙ্কুরিত, বর্ষার বন্ধিত, ফুল কলে শোভিত এবং হেসস্তের তুষার গাতে শুক হইয়া থাকে। 

এছন্য বর্ষা শরৎ ভিন্ন অন্ত খতুতে আর্ শতপুনর্নবা ছুর্নভ । ইহা উচ্চ এবং সরদ ভূমিতে জন্মে 
ভূগাদিদ্বার্া আত্রীন্ত না হইলে, একটা পুনর্নবার প্রতান ৩$ হস্ত পরিমিত স্থান ব্যাণ্ত হইয়া থাকে। 
হেতসুনর্নবার পত্র, প্রায় চক্রাকার, কোমল ও মাংদল। কোমল শাগ! ফুড ক্ষুদ্র সঙ্গ রোম 

ব্যাপ্ত। ইহার ফুল শাদা। বীজ নটেশীকের বীজের মত। সিটি কনপাকাস্ত 
নহে। কলপাকাস্তে প্রতান শুতা প্রাপ্ত হইলেও মূল শু হয় না-_পুনর্বার বর্ধাসদাগমে 
এ মূল হইতে শাখা নিত হইন়্া থাকে । অতএব রক্তপুনর্নবাতেই পুনর্নব। শকের সার্থকতা! 

ইহদ্ু। ইহার পাতী, ডাটা, রূক্রবর্ণ ফুলও লাল। ইহার গাত৷ শ্বেতপুনর্নবার পাতার মত 
নহে পাতলা, চক্রাকার ন্, ঈবন্দীর্ঘ। শ্বেতপুনর্ণবার শাক কিপিং কষায় | বাটে 

তা শ্বেতপুনর্ণব! শাকার্থে ব্যবহৃত হয় । 

ওউববার্থ ব্যবহার- সমগ্র উদ্ভিদ, বিশেষতঃ মুল। মাত্রা স্বরন ১২ তোলা। 

কাথ-৫-5১০ তৌোল|। মুলকন্ক ৪--৮ আনা। 

বৈদ্যকে পুনর্নবার ব্যবহার । 

চরকল-কুষ্ঠে পুনর্ণবা__দধির বরের সহিত পুনর্নবাহূল পেবণপুর্কাক কুষ্ঠে প্রলেপ 

দিবে (চিঃ ৭ন অঃ) . 

হত-_অশ্মরীরোগে পুনরনবা_সীর পরিভাষাহ্নারে সাফিত পুনন বাকাখ অশ্রী 

1লোেীকে' শাল করাইরে (চি-এেম অঃ)1:২) শোথে- ৭ চনরনবা_শোথরোগী প্রতাহ 



৬৫ পুনর্নবা গ্বননতা £ ৭৯ 

পুনর্নবার ক্াথ কিনা পুনর্ণবার মূ কক এবং আঁক একত্র সেবনপূর্বাক, দুগানুপান করিবে 
এইরূপ একমাস সেব্য (চি: ২৩ অঃ)। (৩) যুধিকবিষে পুনর্নবা--মুষিকদংশন জন্য বিধ- 

বো দুরীকরণার্থ ধুসহ পুন! মূল চূর্ণ লেবন করিবে। (কঃ » অ:)1 (৪। শিশু কুকুরাদি- 

বিষে পুনর্নবা_ ক্ষিপ্ত কুস্কুরদংশনজ বিষদোষ দুবীকরণাখ শবেতগুননার মুল,ধস্তর বীজসহ্ সেব্য 

(কঃ ৬ অঃ)। ৫) জ্বরে বর্ষাভূ-ক্ষীরপবিভাষাহুসারে সাধিত পুননবাকাথ সর্ব 
নাশক (উঃ ৩৯ অঃ )1 

বৃন্দ__মদাত্যযে পুনর্নবা_সুঙ্ছিত গবাগথত, ঘ্বতসম গবাছগ, ঘ্বত বিগুণ বা চতুগুণ 

পুন বাথ এবং দ্বতচতুর্ধাংশ য্টামধু, ক্ক সহ যথাবিধি পাক করিস প্রত্যহ $ তোলা! হইতে 

১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, যগ্ঘপানজনা যাহাদের ওজোবাতুক্ময় ও পৌর্বল্য জন্মিয়ছে 

আহারা অুহথতালাভ করিতে পারে। (২) রসায়নার্থ পুনর্নথা- পুনর্নবামুত্বক্ (সিঘ্মতে 
নীশপুননবা, রসায়নী অভাবে শ্বেতপুনন'বা গ্রাহ।) উপযুক্ত মাত্রার, গব্যহৃষ্ঠে পেষপপুর্ক 
তিন নাস, ছয় মাপ কিন্বা এক বৎসর কাল পান করিলে, জী” ব্ক্তিও পুননবিতা প্রাপ্ত হয়। 

চক্রদত্ত-_শোখে পুনর্নবাঘ্ৃত-_পুননার কাখ, কন্ধ সহ যথাবিধি গত্য্তত পাক 
করিয়া, শোখ শেগীকে সেবন করাইবে (শোথ চিঃ)। (২) বিদ্রেধিতে পুননথা- শ্বেত- 
পুননবাযূলকাখ পান করিলে, অপক বিদ্রবি অয় কর। যায় (বিদ্রধি চিঃ)। (৩) বিষ 

গ্রতিষেবার্থ খেতগুরনা পুহ্যানশতে শ্বেতপুননবামুল উদ্ধৃত করিয়া, ত$ুলে'দকের দহিত 
পেধণপূর্বক পান করিলে, সময ংসর সর্প বিষের উপ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাস (বিষ চিঃ)। 

হারীত--উবঃক্ষতে পুনর্ণবা__ উরঃক্ষতে সরক্ত পুয় নির্গত হইতে থাকিলে, পুননা- 

কাথ পের (চিঃ ১* অং)। ৫২) নিজ্রাকরত্তে পুননবা__অনিপ্ব্যক্কিকে পুননবার কাথ 

সেবন করাইলে, স্ুনিদ্রা হয় (চিঃ ১৬ অঃ) 

বঙ্গসেন- চাতুর্থকআববে শবেতপুননব1- শবেতপুনর্ধার মূল ছগ্ধে পেষণ পূর্বক কিমা 

তাম্মুলের সহিত সেবন করিলে, দীর্ঘবালের পৈত্তিক চাতুর্ঘকসর (২ দিন ছাডা অর) নিবৃত্ত 

পার (জর চি:)। ৫) বাতকন্টকাখ্য ব(তব্যাধিতে পুনর্নবা-খ্বেতপুননখা মূলক 

'তৈধ অভ্যঙ্গ বায়াল বাভকন্টক বিশ হজ (বভব্যাধি চি) (৩) আমবাতে পুনর্থা- 

শাক__পুননবাঁশাক আমবাত বোগীব পক্ষে প্রশস্ত (আমবাত চিঃ)। 

বক্তব্য চরক, স্বোদাপগ, অন্থবাননোপগ, কাসহর এবং বরধংস্থাপন বর্গে পুননবা 

পাঠককিয়াছেন। চারক শাববর্গে গুননাবাশাকের উল্লেখ দৃষ্ হয় না। শেেদোঁপগ শব্দের অর্থ 



৮০ পুনর্নবা_্বনলনা । ০ 

ঘর্দোৎপাদক। নুশ্রুচত, বিদারীগ্ধাদিগণে পুনন বা পাঠ ক্রিয়াছে। শাকবর্থে লিখিয়াছেন 

"তেযু পৌনন বংশাকং বিশেবাচ্ছোফনাশন্” | তিক্জবর্গে পুনর্নবা পঠিত হইয়াছে স্থেঃ ৪২ অঃ) । 
বামকদ্রবোর মধ্যে পুলর্নবার উল্লেখ নাই। রাজনিব"্ট,তে নীলপুননঝার গুণ বর্ণিত হইয়াছে। 

নীল পুনন ব। অগ্াপি নদীয় দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। 
4১081025220. 8595--96077200700)15%261%00876610) 01১০0107171 2700 017)07 

(107 515০) ঘা 90012)80700701)052) 00125) 15070100 071101201001)0 01 070 
11৩1 2. 51001) 8501665 202521708) 50217501100 21701700100] 11010772- 

00705, 4১5. 2 10770809001 500119801) 01095 1005 20001160 ০৯1০7012117 70 

815০0 17066002115 2001700162৬০5 070 20031100 ০৮০1 ০০0077000119 3৮211- 

275, (9, 2৮. 40%০৮/--11, [9 5০3) 

41175026 10114£5712. 77266. 52557110001 1906 05 হত [১০১৫৫০7 

23 21580505 এর [10100510125 2. ৬০07100026. 106 05506 15 9112105 

0911697 200. 712050005," 

4.9. 17/271%87 10 22%2771200/06 67 7012 5295--16 10851790012 001070 2. 
£০০৫ ০১০০৫০০7৮20 1১০০] 13705071000 1) 25113712110) 172110 50০0৫55, 

21৮17 10 10) 06190৮0 0০০০06101) 2170 10003101, 12101) 1210015) 10 5065 %৪ 

2. 9770010-7 

নব্যমত- পুন বা, পাচক, মৃহুরেচক, নল, কফনিঃসারক এবং বাঁঘক। ইহা শ্বাস, 
গণোরিয়া শেখি, কামলা, প্রাহোদর্, যরৃছুদর,। জলোদর, 'অগস্তীর শোথ মুরকুচ্ছ, এবং 

বিদ্রধি নোগে প্রযোজ্য! ইহার প্রলেপ বিব্ধর কীট দংশনের মহৌদ। এতদর্থে ইহা 
পানালেপন উভয়তঃ ব্যবহৃত হয্স। দ্বগ্গত শোঁথে পুননবার প্রলেপ হিতক্র ( মেটিরিয়া 
মেটিক! অফ. ইত্ডিঘা__আর্, এন্ শোরি_২য় খণ্ড ৫০৩ পৃঃ)। 

এন্ল্লি বলেন_ পুনর্নবার মুলচূর্ণ দৃদুরেচক এবং ইহার শীতকবায় কুগিপ্ন। ই. জে. 

ওয় রিং বলেন--পুনন বি উত্তম ক্ষনিঃসারক। ইহার চুর্ণ হাথ এবং শীত ক্বায়, শাসে 

সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিক্মাছে। অধিক মাত্রায় পুননা বানক | 

ওরাট্ সাহেবেন্ন সঙ্গলিত প্ডিষ্বেনান্ি অফ দি ইকননিক্ প্রডা্টস্ অফ ইত্ডিয়া” 

নাম পুন্তকে লিখিত 'আছে-শুক পুননধার কষা দোরার সহিত শোথরোগীকে সেবন 
করাইয়া, বিশেষ কল পাওয়া গির!ছে। সামান্ত শোথে, পুননর্বার শাক দিদ্ধ করিয়া, দৈদ্দবঙ্গণ 

যোগে রুটির সহিত দেবন করিলেই উপকার পাওয়া বায়। 



পুগরক্ষ_দুষ:। 

ঘুম জনুক্ধ:। 216০৭. 056০01%2 স্িক্ধীদুযান--1১5১07 ৩6০, 
হট 02110, 

মহিনঘক্সাদিজা অন্লা-_বীশ্বদাবঘ+” “ভুবক+" | ভবাদন্দা- 

জিজ্সা ঘ্া_“তিইযল্”, “জকি 1 

মিহি বন্নীরজন্ দ্যা দান জাত বীনম,। জরদঘিকন্বর্য বল' হন্ধন্ী ব- 

ললাদন্বন্॥। অল্লন্নবীঅলিভিবতুঃ | 

দৃক লিহখ্রাী ছিল: ঘনদীদ্বলী হ্ঘঃ। বিভা ভী্য্আাংঃ যাব 

মানঘিন্নতঃ । অহী খ নন্ত্য হত্যা দাঘাব্ৰা তুষ্ৰঘা। ঘহ্যা তব জদ- 

বানী ঝাবিা ত্তত্তহীজন্ন। লীন নগ্তং বহ্ধ ত্তগ্চবিজ্ আগ্। 

লিহীঘঘনন হী ব্যার্ৰ'মান্ন মন্ ॥ বীজ ঘাক্কানৰ স্ঘ্য' আদার অত 

আা্লন্ | নিভব্মজতহাওঞান তথা বক্র আগ্ড। হীব্তা জন্তু জাতীর 

ব্বন্তিলা কৃন্বিজ্ধাহিত্ী। অলনিভদ্মমমনী দিশপ্রহীদনী তব ঘ্া॥ ঘুনীদন্ 

স্ভধ্াবক্ষজ অন্। নন্ জীত্বিপ্ত সমল ত্তান্তি। সদ্মানত্ ভীহলনাল্্ল গ্ব। 

আন্বসব প্রভিন্ধব বাত্যম। যল্ জীত্বহি লক্ি্ালিঘালজ্জন্ । শালীন" 

দুর লিহীদন্তব্। গ্সালাদস্থ হীত্বলহ্ব্যঘাত্রজল্। নিছম্মনন্হালমদ্বাটি 

হীদননূ॥। নাবী ছা জব্দ ললদীদনন্ | জবু আন্ত লাস 
ব্য হীঘনদান্বলদ। ক্আান্নুইল্সীত্রত দুল জদাধ অন্তু হবী। আালজিব্- 
ন্মজ্লাঅপ্রমীনহ্ন্ধ' জঙ্মঘস্ন। দুনীদ্দিঘিথযযব্া:-দুমী ঘন্ঠীত্্কম্ 

৯৯ 
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বত্র' জার বাত ইন্বনম্। লিহীনম্লন' ব্ন্া ননী হুললাসন্ন। ন্সাম 

দুর্ম সাজ বৃবলন্মনল' জত্তঙ্যর্তি নিঘলী। হজানক্মঘ্মনিলগজ্ললন্বহৃা$$- 

খ্যানন্কা্ বত । আয জব্ভামঘর্প কৃলিজবস্তবিন আান্বল' হন্নন' ব্আানু। 
নন্মঘনাস্নন্বন্ তিনি বিনন্ন ছাত্ত্বানস্ব সীল্। হাজলিঘব্ত: | | 

. স্ব যু ফিল ক্ন' জনা" জক্দপিনজিল। লীঙ্কল ভীঘর্ল কন্বলাহ্য- 

নহক্মেলাগ্সনদ্। ক্সাু' নন্য্ক্সমিচ্মনিহ নক্িভভিন্ব ব্যুনল্। হিল হীদলঅ- 

কি ুমক্বননতূমলন্। ললানসন্জাস: | 

বজদিন নবুব্দন্-_-“ন্িহাননিন্ ত্বক" বজুয্বী। % % ঘ্যঘন্দ্ হ্প্রন্ূ 

ন্বনুনন্রীজিনানি। বঈন দীন ছ্িলালি নল" (নবি; & ক্সঃ)। (২) নৃবনী- 

বনুজীলাঘ দত্বব্মন্_-“নন: ঘ্বদবলাল" আঅই্লান্ত্র্মস্থনল্। ক্দীঘ্যানান্ 

নছযপান্ বহল্রান্ব নব্বিস্বাক্ান্তীলবন্” (বি: ৩ক্সঃ) ল্লবক্;ঃ | 

নালন্দাঘী নত্তুমে্__“গল্পক্দী লিন্ন্ীল্রল্ নন জ্ান্ব্্বল আনুন: । 

স্ান্রালাছি্ ব্রনন্ধবিচ্হিনিনহল্ (নবি: ইং আ:) স্তাবীন: । 

. ভদহৃঞজ দন্ত“: দুদ্বীনাক্ৰলাবুন না লগ্রা” ভেঘহ্ স্ব:), 
(২) লব্ভৃবিত্জাপঘলানিমান দুবালুবল্--“ % লাচ্যানুৰ্র * দঘললঘজক 

হ্যনান দতবীভ্মা: 1” ন্বন্গহ্ন্: )' | এ 

পুগরৃক্ষের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা দীর্ঘপাদপ*, গ্দৃঢ়ব্ত | রা গুণ- 

প্রকাশিকা সংভ্ঞা_'উদ্দেগ”, 'অংমি” | 2 

পুগকলের ভাবানাম--বা2 পারি । হিঃ স্থপারি ] মহ্স্ুপারি 1. ১-+ 

সপারি। ক১অডকেমর। তৈ:- পাকার উ৮শুয়া।  কোঁঃ__গয়া | ফা, 
গোপিল্। অং-কোঁফিল্। * এ, টু 



ই পুশরক্ষ দুম ৮ত 

পুশফলেৰ ভেদ-_নাঙগনিঘ্ট/কার আট প্রকার নুপ।রিতর উল্লেখ করিয়াছেন 

দৈরী (২) তৈ1 0৩) গুহাগতর ,৪) ঘোন্ট] (৫) চডল €৬) বেরিগুপ (৭) চন্রাপুরোডব (৮) আছু 

দেশেছিব। ইহাদের মধ্যে চেডল নাম সুপারি শ্রগদ্ধি ও কোড্কণ দেশে প্র সন্ক। ঘ্যন্তরীয় 

নিঘট,, ভাবপ্রকাশ ৪ রাঁজবলাভ পৃগন্ষেত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বন্যাবর্ণ বন এব" বাম 
গুয়ীর উল্লেখ করিয়াছেন বনওয়া চট্টগ্রামে এব রাম ভ্রুহট্টে জন্মে । বনগয়া লৌহিত বণ 
আজকাল বার্ারে যে সকল বিভিন্জাভীগর সুপারি পাওয়া যায়,তাহাদের সংস্কৃত নাম নির্ণয় ছুরঘট। 

হহলিবন্টুবঙাকব নাম এহের ষ্কলনকর্তা শাঁলিএাস টু বলেন, উতবপশ্চিমাঞ্চলের 

বাজারে অহাজী+ গ্রীবর্ধনী *মানগচলী সুপাব্িব বিশেষ প্রচার দৃষ্ট হয্। কোচবিহারে 
লোকে কীচা সুপারি ন্যবহার করে-পুগইক্ষবন্দিত পৃহস্থী কোচবিহারে প্রায় দৃষ্ট ই না। 

কোচবিহার বাজে “দেশোয্রাণী নামে যে সুপারি শা বান অন্তত তাহা দৃষ্ঠ হয় না। এই 

শদেশোয়ালী হুপারির গাছ শরতে পুশ্িত হস এব ন্সাত্ত ইহার ফল পরিপক হয়| “রুণী 

শুয়া” নামে আব একপ্রকার নুপাবি অ সাম অঞ্চলে জন্মে। ইহার গাছ, বলাগাস্ব ৮ত 

বাঁও থাবিয়া” হয়। 

উবধার্থ ব্যবহার-_কফষশ ও য্ক। মত্রা-ফলককষ বা চর্ণ ৯২ তোলা। 

বৈগ্ভকে পুশফলেব ব্যবহার । 

চবক--বক্তপিত্তে পৃগফল--বীগ সুপারি ও রক্তচন্দন, চিনি ও তগুলোদক সহ 

েধণপূর্মক্ক পান করিল, সন্ধর বকপিন্ত প্রশনিত হয় (চি ৭ অ+) ৫২) ব্তিন্ব 

অনুলোমার্খক্রম়ুক_ক্রঘুককক্ষ ২ তোল কাজির সহিত (ব্য! ইহ।উষ তীক্ ও সর 

বনিগ্না, প্রন ফণ্টিকে সন্বর অথ প্রবৃত্ত কলায় ( সিঃ ৭ অঃ)) 

হাবীত-বাতব্যাবিতে পুগফল ত্বকু-_শলকীও পৃগফল কের কাপ প্রন্তত কবিয়া 

ভিল তৈশ প্রস্মেপপূর্ববক পান করিলে বাতব্যাধি রো বি“শ্তি দিবসে হুস্থ হয় (9* ২৯ অ)। 

চক্রদ্ভ-উপদণশে পুণকল-_অশুক পুগদলেনধ প্রলেপ উপদ শে হিতকর (উপদ শ 

চিঃ)। ২) মদৃবিকা প্রথমারর বে পুশমুল_সসথত্রিক প্রথনাবিভবে, শের সহিত পুগ 

মূল সেব্য। 

বন্তব্য- চবক বলেন কুমুকের হ্বকৃ হইতে আসব প্রস্ত হস্ত (২৫ হ')) এত 

লিখিগছেন কদপিনতহর রঙ্গ" বহুয্রদালাপহম। বধারশীন্রধুহ বিধি পুণফল" 



৮৪ পুগবরৃক্ষ_দুতাং | দ্ ত 

চি 

10৮ (স্থঃ৪৬ অঃ)। ভাবপ্রকাশকার-বাজিকরণাধিকীরে (ঝতিবল্ভ পুগগাকে) 

পুগ ব্যবহার করিয়াছেন । বৃ, চক্রপাণি, বঙছসেনাদি কৃত প্রিক্ষ সংগ্রহগ্রন্থে বাঁজীকরণীর্ঘ 

সি 

0025876052085--70 ৪915 ০০71010076609, (207710280 221110 2010৯, 
০815 26, তা) 200001100, 27002100 200 25০176 (7125742 7164/0 

27 12222 22. ০৮ 74৮০৮ 44 27624.) 

£১০১০35 005 25323 গা 0০ চো 10005102006 200 0:908০9 210৫1- 

77655. 101160 0705 279 567010]5 51110120022 গ্রতিট। 200 000106907 চাওট 

170102500০0 10৮০1 92112) 19507 [01919102610 0) 5৮০০6 170 77620) 

96070006000. গ্স9) 001০৮65৫050 টি00) 00070000200. 01০৭80০ 

[7110 031)112770101)- 1015 16001010075060 10. ৬০:75 01201052 0১5010607 

200 25 হা) 10570601076 10070 00900020102 0 2 71251102190 2০2 

2যটীণুমাডি 0০ 25৮6৮612009 0০৯0০৮ 01১0210000১ 02101017070 1741 

15 100৮ 29 250০ 000০] চে 0500 25 ? (0০961) [০৮৫০7 1110 07160 

৫9270601680 9০1৮5 25 9560. 25 5[912705- 2076 ০0০৮ 75 856৫1000016 

92070. 0000050252৮ 09121060 (0 20201002001. 4৬6009110--105 
2০61০] 165007)165 9৮০01 09110110100) 01902010007 11190201910) 
2010770]1580 028565 ৮০170100৫ 270 012008002- 1615 29101020580 200 

018191010610 7 25 2 79000 16 1050101১195 71)55090150)170 (0০11, 0.621--225) 

নব্যনত- কীচা সুপারি ভক্ষণ করিলে, মন্ততা ও দূর্ণন উপস্থিত হয়। পরিপক্ শুদ্ধ 

সুপারি, হৃই উত্তেজক, করায়, কৃমিত্, লালাজাব বর্ধক, এবং ইহা বর্পুত হ্রাস, সুখনারুত 
ন্ুগ্ি, মাটা ছুঢ় এবং দুখের বিস্াদিবিনাশ করে । জুপারি, অতিনার, আম ও বক্তাতিঘানে 
এবং হুদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে তান্ব,লের সহিত চর্বণার্থ ব্যব্ৃত 
হইগা আবিতেছে। অন্তরনিদগ্ধ জুপারি ভন্মঃ উত্তন দন্তধাবন চূর্ণ ব্লিরা নিখ্যাত। পারি গুদ, 
প্রশতত, পত্রবুন্তঃ ভ গন বা বিপ্িত 'অস্থিকে স্বগ্থানে স্থিত রাখিবার জন্য ত্দ্দনব্যরুণে 
(9011071) ব্যবহৃত হইয়া থাকে | স্থপাতির “এন্ট্ানি” খদিরের “একাটাউিশ তুল্য বাবহত হইয়া 

থাকে ( মেউটরিয়া-মেডিক1 অফ ইণ্তিয়্া-আরু, এন, োরি-২জ্স খণ্ড ৬২১--২২ পৃঃ)। 



পৃষ্নিপী-দৃষিদর্ধা। 
্ম্মিত্থাঁ, স্যযাভন্িলা ॥ [0202 10500201069 [0 0702. 

দহিল্রযন্লাদিক্জা অ্না-__“ছস্বিঘ্থী” (দ্থম্সিহন্ী অথলচ্যা:_ 

মান্তসিহীন্বিন:), “নীতা”? “বিমা” পন” । 

মিতা হব জ্ন্তবদৃত্যাচনিহীসজিমূ। জানাহবাভরসমমদলী জে 

হাস্ববামিনী ॥ অন্নন্লবীমলিভন্: 

সিরা জুোক্বা নিজালিঘবাজাত্রজিন্। আালবীনতবীন্যাহরঘাহা- 

্রিনামিনী ॥ ব্যাজলিভহতঃ | 

ৃস্সিঘতী লিহীতী সতদদীত্যা লগ্ঘা ঘহা। দিল বানতলহ্বাঘবন্জারিত্াং 

ভকুনমী;॥ মালদল্ান্মঃ | 

আনন ছস্সিসরী স্যানধিত্থী হ্্ঘিন্লজিন্। হ্যাজনন্তল; | 

আসান ছসসিঘ্থী_সসিঘথী অনানবানবহহীঘনীযতযাঘাদ 

ছে হই :)। (২) বজাগীন্ত ছসিঘর্থী_"ছনতযাম্য বীণা লা 

বলা দ্বস্সিসহবীন্যাম্ত হিঃ শন্সঃ)। 6২) জন্দনহাক্সসত্য লঘ্যাঘাল্ 

স্মিথ _এভঘরি অবিন্্থাতী %। নল্লাঘা: স্সিঘীমা আা ক সনেল্।” 

(হবি: ৫২ আ:)। ন্নহজ্ঃ | 

বানর ্রালহ্জী ভরি প্াছীব্ান স্থগাদবিরাধি মা? 

(লি: »ন্') স্থল: | 



৮৬ পৃগিপরণী_ সস্ষিন্তী । মত 

ইিজাতিজ্বজলই ক্সিসব্ীদুল্_" % হস্সিঘন্ধীলদালানীব্সা স্যর 

হাজী$স্তল:। হসালন্মনর্ন নূক্ধ দ্থনথীত্ৃক্ৰ অনিন: | বনান্ন্য বানিজ্য লত- 

জানি জিন্ ॥ (জল নি:)। (২) ৰ্জানিজাহ্ ছস্সিপন্থী_ “ঘঅব্ম- 

তীঁক্জন্থাতী % 1 হন বকোনিক্বাবঘী গ্যক্মিতম্থপা ল ভ্বাদিলা" ॥ (ক্সনিষাহ 

বি:)। (২) ললহীন ছক্ষিঘন্থী-_“নালঘান বদ্ধানূত্ব বিন্ুতলহিল্া- 

ন্লিনন্। গ্সাহম্যাজল ঘ্ভভলভ্লন পিজলাচ্ছনল্ ॥ (নলবীবান্বিঃ)। ন্লল্গা- 

হলঃ । 

আহ্সিলনী ছস্িতন্থী-মুন্ব স্বমানিলাযা; লা লাঁঘহধিল ন্। 

লৃষ্যীন্ধন্য লিবমাস্বাহছ্ঘিমন্নলতীস্কনি" | (বন ছ্রি:) ধ্লানদন্জাস্ছ; | 

পুশ্িপণার পরিচয়জ্জাপিকা সংজ্ঞা-_পপৃথিপণণ” (পৃশিরমং পর্ন: ভাগ্নি 
দীক্ষিত), “ক্রো্কপুচ্ছিকা”) “চি্রপণী”? “চক্রপণ।”। 

পৃর্গিপণীর ভাষানাম- বাঃ চাঁকুলে। হিঃ__পিঠবন, পিঠৌনী, ভাবড়া, দৌলা। 
মঃ-গীঠবন্। ওঃ পৃষ্টপরণী। কঃ-তোরে মোড, নরিঘল বোনে। তৈঃ- কোলাকুপ্র। 
উঃ-ত্রষটপর্ণী। কোঃ--পিঠানী, চাঁকুলে। 

বর্ণন-_পূরিপর্থী খ২২ হাত উচ্চ ক্ষুপ। পত্র, গোল, দ্ুজ,রোবখ, বর্ণ র্ধাকালের নদীর 
জলের মত। পুষ্পদণ্ড শাখাগ্রস্থিত, দীর্ঘ এবং শুগালনাদ,লমদৃশ বলিয়। ইহাকে “ক্রো্ট ক: 
গুঙ্ছিকা” বলে। পৃতিপর্ণী, বর্ষার অস্তে অস্কুরিত, শীত ও রগ ভূতে বদ্দিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়। বর্ধার নিরন্তর বারিপাতে ইহার পত্র ও কোল শাগাগুনি বলিস হইয়া যাঁয়। 
পৃরনিপর্ণী আর্জরভূমিতে জন্মে না। মুদগপর্ণী মামপর্থীবৎ গ্রতানবতী পৃশিপণীও দৃিগোচর হয়। 

উর বধ থ ব্যবহাঁর-_সুল লা সম্গ ঘুপে | মাতা হ্।থ ৫--১* তোলা । হলচর্ণ_- 

সন হানি গু টি 



রহ পৃিপ্ী্িঘ্ী। রা 

বৈগ্ঘকে পৃষ্মিপরাব ব্যবহাব। 

চরক-ঘত ধারক, বাতহর, দীপনীয় ও বৃষ্য বন্ধ আছে তন্মধ্যে পৃ্িপনী শ্রে্ঠ। 

(হঃ ২৫ নং)। (২) রক্তার্শোরে গে পৃত্রিপনী_ বেছেশ। ও চার্লর কাখ ছাতা প্রশ্থত 

লার্দপেহা র্ধার্শ নাশ করে (চিঃ ৮ম অঃ)1 ৩) কফজননাত্যবর তৃষা পূরিপণী পিগাঙ্গ 

ককমনীত্তয় রোশীকে, ষডকপরিভাখানুসারে প্রস্থত পৃষ্সিপনীর পানী পানার্থ প্রন্ণান করিবে 
(চি: ১২ অঃ)। 

সুত্রুত_ বাতাধিক বাতরক্তে পৃহিপনী- গৃহিপনী ২ তোলা জল দেড পোয়া, ছাগ 

ছু আাধপোয়া, তিশ তৈশ এক ছটাক, একত্র ্ীর পরিভাষাহুগারে কাথ প্রন্ব তপুর্বক, বাত- 

পবন বাতরক রোণী পান কবিধে। ইহা অতিক্রুরকোষ্ঠ রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (চিঃ ৫ অঃ)। 
চক্রদত্ত-_ধক।হিক্ডুরে পৃত্রিপনী-রকাহিক জর ধোগী পুহ্যোন্ধৃত পৃতরিপর্থী মূল 

বত ছার! বেষ্টনপুর্বক, মন্তকে ধারণ করিবে (হর চিঃ)। (২) রভ্গাতিসারে পৃপ্রিপণী 

অর্দাদশমিশ্রিত ছাগছুদ্ধ এব" পৃত্রিপরীর কথ একত্র করিয়া, তন্থ রা অভীষ্ট বন্তর পেল প্রন্থত 

করিয়া, রক্তাতিসারীকে সেবন করাইবে (অতিযাঁর চিঃ)। পিল্লনাম নেত্ররেগে পৃত্নিপনী 

মুধ-_পৃগ্িগনী সুলের স্থপহ্্ণ কিঞ্িহ সৈন্ধবলবণ ও মরিচচূর্ণ যোগে, কার সহিত তাত্রপারে, 
খুত্যহ .কিয়ৎক্ষণ করিয়া, সাত দিন দর্দন করিণবি। ইহ! অগ্নন করিলে, পি্প প্রশমিত হয় 
( নেতররোগ চিঃ)1 

ভাবপ্রকাশ--মন্তথিভগ্ে পৃশ্লিপ্নীদুল-_পৃিপর্নীর মূলচূর্ণ ছাগসাংযুযুর সহিত 
তিন সপ্তাহ সেনন করিলে, ভগ্ন অস্থির সন্ধান হয (ভগ্ন চি: )। 

বক্তব্য-_-পৃশ্নিপনী ল্দুপঞমলির অনতম। চবক, “দশেদানি”তে সন্ধারণ, শোথহব 

ও অমর প্রশমন বর্গে পৃহিপনী পাঠ করিয়াছেন । সুশ্রদতের- বিদারিগ্জাদি ও হরিদ্রাদি- 

গণ পৃরিপর্থীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সঃ ৩৮ অঃ)। বন্ত্তরীযনিবণ্টুতে পৃথিপর্ ভেদের উল্লেখ 
আছে ইহা--“দীরবপত্রাপ এবং পব্ষিতীণ | বিদারীগন্ধাদিগ্রণের টাকায় ডভ্বণ লিখিয়াছেন 

“শৃগাপবিহানেকে বিনারীগন্ধানৌ। পঠস্তি। তাহপঠনীয়াদেকে মত্তে। অন্তে পৃথক্পর্থীজেং 

দির সিহপুেসাহ 
ট 

নব্যমত সমালোচনা__ডাঃ উদার এবং ডিমকু বলিগাছেন, কেবল পৃথিপর্থী কচি 

পদার্থ ব্যবহৃত হছ। ডিনক্ লিবিয্মাছেন, পৃরিপনীঁর যে সন্ত শু? বৈছুকে শ্িধিত হইয়াছে 



৮৮ ঁসারণী-দ্দবীবয্থী । ১০ 

সেগুলি সম্পূর্ণ অগীক (১ম খণ্ড ৪২৭ পৃঃ)। কেবল পৃশ্রিপনী যে, টুরঘদার্থে ভূরিগ্রযুক্ত 

ইহা আমরা দেখাইম়াহি। পূণিপর্নীর শাস্্োক্ত গুন অলীক কি সত্য, পাঠক পরীগ্দা করিবেন। 

আমরা জানি, পুর্ববাচার্যের উক্তি কদাচ অমূলক নহে। ক্ষোরি ও ভিমক্ উভয়েই পৃশ্লিপণীর 

অর্থ লিখিয়/ছেন চিত্রপর্ণী (9১০০৫ 1০৪6) । পৃশ্রিপণার অর্থ অরনপত্রা চিত্রপণী নহে। 

£00005 200. 236৩-4১110726৮6) (01010 070. 29101750276) 51৮01106৮07, 

০26270106 016 217 098590505 000 1) 50107210601), [০0950]0 (1371971 

[০08) 09 8560 29 2 21761006610 1100 [01501)01 17]70152 91219 (1205 

(02710179097). (1176776 1107166 97 77712-73. 4৯, 2২/০7)7-4/, 0০ 235) 

নব্যমত- চাকুলে, রসায়ন, বল্য ও কবায়। অর, কফরোগ এবং হুর্বালতায় প্রয়োগ 

করা হয়। বর্পবিশেষের বিষ প্রতিকারার্থ পৃশ্নিপর্ণী ব্যবহৃত হইয়া থাকে ( মেটিরিয়। সেডি কক 

অফ. ইত্ডিয়া--আর্। এন ক্ষোরি-_২য় থণ্ড ২৩৫ পৃঃ )। 

প্রনারণী-_দবাহব্ী। 

দঘাহব্হী, ঘহজী । [2309012. [৭051108. 

দুলান্দান্বন্ননবনব্_-“সঘাহধী বন্মলাহালিমা নি খানা” 
(ছলি ব্বঙ্দীবলাহানযনিবন্যান্জা্ মিনহাজ) | 

দহ্িঘক্লানিজ্জা জন্মা_“সনালিজা” “'লাক্নন্টীণ। | হামাদল্যা- 

ক্িল্া ঝল্া-_যালনল্লা” (৫অল্বানা নবহানাঁ হালন”-শ্লান্তজিহীজিল:) 

“মাহী” (বাহন ্ননবা"__লাকুলিহীলিন)) পদ্ুলিমন্তরা" | 

সম্াবন্থী যুক্ব্বিল্লা ভা বন্মালজল্মনা। লিহীনলনী ন্র্ধা নলান্ধান্নি- 

মন্বসহা। ঘন্বন্নহীঘলিভব্তু: 

সবাবী হ্যন্ত্ঘা নব লিজা নাননিলাগণী স্মরগহঘুম্নদী ' লব্লনিভন্মা- 
স্বাহিক্থী। হালিম: | 



লু প্রসারণী- দধাহস্বী। ৮৯ 

দাবী যাবা অল্রনন্যানক্ন্বহা । জীন্বাত্ঘা নানস্নূ নিয়া বানংজ- 
দদ্দাঘস্কা। ক্াানসলাস: | 

আালতিন্ন্বা মীহ্যা ত্য ভ্হ্যা সম্াহঘী। বাজনা; | 

নানত্যাদ্ী দলাহী-_'দ্াবন্গজঘহীলি বাঁ নলাহীনাঁ বেন্নাদলাহচ্ছত 
কবমন্মালা) মন্ ঘঘক্ছ” (লি: ২ ক্স:)। ন্বহক্দ: | 

আ্মনাল দঘাবঘীঘন্বালমূ_সলাথেহাকুকজারি সম্ী ঘুতমীনহী: ॥ 

অন্ধ; সন্ীদম্মহল; ঘা: ব্যাতাননানস্থা (ক্সামআান বি:)। লঙ্গহৃ্ী: | 

প্রসারণীর পরিচয়জ্ঞাপিক! সংজ্বা__'প্রতানিক!* চাকর” । গুণ প্রকাশি। 
ড]_-“রাজবলা” (শ্রে্বশ্য ), “প্রনারণী” ( অনিস্তারকারিকা ) *পুতিণদ্মাগ। 

প্রসারশীর ভাষানাম-বাঃ-শানাল্, গ্ভভাবাদে | হিঃ পপ্রসারদী পররণ,, প্রসা- 
রী তি: গোস্তেমগোক্ছেটু। সবিরেলচেই,। কোঃ_বন্ভাগালে। 

বর্ধন_ প্রসারণ, সর্বর সুলভ, বুঙগাশ্রিত আবপ্য লতা1। সমগ্র লতা, বিশ্যেতঃ পর, 

নিশ্দীডিত করিলে, একপ্রকার ছুগ্ষ অনুভুত হঙ্গ» এজ ইহার নান “পুতিশধা” | তীয়, 

প্রসারনী লতা প্রান পত্রশূন্ত হয় লতা গ্রভাৎগ কচি কিঞ্চিৎ পত্র থাকে, বর্বার নবপত্রে সঙ্জিত 

হস এবং শরৎকাঁলে পরিপুষ্ট পত্রসমন্থহা প্রসারণ লতা পূর্ণবাধ্য লাভ করিয়া, পুষ্প ফল 
ধারশোপফে।গিট হইয়! থাকে । পুর্ধাচ ধ্যগণ এই ভন্ত শরখকালেই ওষধার্থ প্রসারণ সংগ্রহ 

করিতে বলিগরছেন--“সদুলপত্রা! মুৎপাট্য শরথকালে প্রপারনীম্” । লতার ঠিক একই স্থান 

হইতে ছই পার্খে ডইটা পত্র নির্গত হয়, নিরের বড পাতা চৌডা, উপরের ছেটি পাশ 

কিছুসরু। ফুল ছোট, মিধিতরল-_ উপরিভাগে প্লাবিত বৃস্ের দিকে সছুচিত, ঠিক 

*ফানেলের” নত ॥ 

উবার্থ ব্যবহার_দনগ্রলতা। মাত্রা্রস ১ তেলাতকাগ ৫১০ তোলা? 

. বৈগ্ধকে প্রসারণীর ব্যবহার । 
চরক-_-বাতব্যাবিতে প্রধারন-_সদূলপত্র মার প্রসারণীর কাখ, ক ও দুগ্ধ সহ 

বর্থাবি্ধি ভি্তেল পাক করিম, অভ্য করিলে থাভব্যি প্রশনিত হয (চি ২৮ অঃ) 

১২ 



৯০ পরিয়ু_দিযকু: ৃ রি 

চক্রদত্ত-_আমবাঁতৈ প্রপারধী-সদ্দান_সগুলগত্র আর্দ কুটিভ গ্রসারণী /৮ সের, 

জল ৬৪ সের, শেব ৯৬ সের। বন্ত্রপৃত করিয়া, এই ৯৬ সের বাথে পুরাণ ইন্ুগুড় ১ সের 

এবং নিস্তুব, ঈষতকুটিত রূসোন ১ সের এরদানপূর্বাক আলোডরিত করিয়া, রুকপুণ বৃখগাত্ডে 

সগ্ডাহকাঁল রাখিবে। সপ্তাহ্তে উহাভে গিগ্লণী, পি্লাগুর, চবা, চিত্রকদুল ও শুই ইর্ণ মিলিত 

৩২ তোগা প্রচ্গেপ দিরা, পান করিলে, জামনাত বিনষ্ট হয় (আমবাত চিঃ)। চক্রোন্ত এই 

গ্রসারণীসন্ধান, ভাব প্রকাশকার অবিকল উদ্চত বরিয়াছেন। গ্রমাদপ[ঠোদ্ধার জন্য এবং 

যথার্থ তাৎপর্য গ্রহ্িরহে, ডাঃ উদর$াদ ও ডিগকৃ এই প্রসারণ সন্জানকে “প্রসারণীলেছ?” 

নামে অভিহিত এবং ইহার কদর্থ প্রচার করিয়াছেন (উদয়াদ ১৭৯ পৃঃ ডিমক্ ২য় 

থণ্ড ২২৯ পৃঃ) 

বর্তব্য-_আমাজীর্ণে পাঁচকন্ধপে গ(দালের পাতা শাকার্থ ব্যবহৃত হর 1 “্গাদ।লের ঝোল” 

শ্গীদাণের বড়া” সুগরিচিত উত্তঘ খাছ্ৌধধ। সৌশ্রুত চিকিৎসিতস্থানের ৫ম অপায়োন্ 

বাতব্/[নিটিকিৎসার প্রসারণীর নান নাই। চরক ও সুশ্রুতোক্ভ বদনে।গগ এবং বানক 

বর্ণে (চরক বিঃ ৮ম, সুশ্ুত সুঃ ৩৯ অঃ) প্রসারণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না? 
000880892065--45 ৬০171011001] 01 হো) 0101)51৬০ ০৫০27) 2 211:210105) 1171015 

41]31)6. 079001100 210 13012. 190001770, 

400008 209 09০৪--70 13010 1007৮ 19 160176150 20550001027 
৩7001107090 7001 19 2) 0790010 (117107701107106.07 777714--70. 4৬ 
20/০0/1110, 338) 

নব্যঘমত -সমৃলপত্রা গ্রসারণী, রসায়ন, আঁন্দেপ নিবারক এবং বাস্তিকর, মৃল বিশেবতঃ- 
বানক ( নেটিরিয়া মেডিকা! অফ. ইত্ডিগ্স-আর, এন, শোঁরি__হর গণ্ড ৩৩৮ পৃঃ )। 

প্রিরস্ু- দিবভ,:। 

দিনত, মন্মদিন: । 4১218191২0১ মাাটাহাটন, 

সিম: হীন নিলা লীন্বভ্াস্তবিলানী । ভহবানিনতযা বত্হিনগ্ৰ 
সমাহবন। ঘন্লন্লবীন দিব: 1 



চি শ্রিষস্থ_ দিক: । ৯১ 

দিমু; ীনলা লিলা হাক্েঘিআাব্হীদজিন। ান্নিল্লান্নিজনবদ্বহা ক্স 

আত্মধিলা্নী । হালনিছব্ু: 

দি ত্রীনলা নিলা ভহযাদি নঘিঅুল। বজালিহীলহীমক্যউহতা 

জ্নবাযস্থা। নান্মিলান্্নিঘাহ্জী নল্পলাভ্রবিনাগ্িনী। বক্বা্তভুনিনদীন্বী 

নব বালদিবন্ লা । নল্দর্ৰ দন্ত্বক্তদার্ধ সীল ঘ। নিনপ্াডমযাল- 

জন্ ঘন্যাছি জদনিস্াজিন্। শ্লানসন্জাস: | 

দিম দিয:--পতসীবন্ান্ীলীপণত্জদিঘন্জা *% 1 

স্বঘন্ দ্ঙ্কু ন্ইনন্তত্সমাশিক্গা:। বসা ব্তুললাবলাস্না; । বনী ঘি 

মদয়ন্লি বীমা: ॥ (হিঃ ঠন:) (২) বল্ালিভাই দিষহ:-“ঘীনঃ 

দিনা: ঘজীকুব্বব্তবাদ্মঘা। হরভান' অধিক্তীঘ' অন্মলাঘহঘাছিল: | 

(বি: ₹০স:)। (২) জন্দনিতর্দ মন্ঞসিঘন্ব: ইনার দক 

মীবাবন্যদিঘূজী। দ্্মাবীসল' জান: ঘীদীরসঘিবা। সবিদ্কা; ঘট 

হন ইমা অজপনাহলা:।। (লি: ২৫ আ:)। (৪) স্মগাল্নী লন্যদিমজঃ 

-িঅদিবতূ: মীতিননিন্মালিতবীমস্মনলালান্।” ভে ২% গ:) বন্দ: | 

হব দিল দিমব্যেশদ্-_ন্বতিহভ্ৰ দিযকুলা | ভ্বমঘন্য মগ্তনা 

জীন ব্বাধীব্যসস্থুন (দিল ঘি:)। নবাব; | 

অহিত্বালগৃন্দি দিযন্ুলদ্-_“দিষত,ঘজন্ধাপ্বীল + অলল' অবিজ্যত্অন” 

(বেবিামমূল ছি:)। লর্নবল: । 



৯১. প্রিয়স্ু দিমত্রু; ২ 

প্রিয়ঙ্কুর ভাষানাম-_বাঃ প্রিয়, গন্পরিয়। হিঃ ফুলপ্রিয়নু প্রিয়, ফুলফেন। 

মঃ-গহ্বল।। গু£-ঘডলা। কঃ-নেপ্পিলগু। ভতৈ:- প্রেম্ষণপুচেট,। ভাল শ্রিয়দ,। 
বংগহণী । 

| বর্ণন-_ প্রি, বণিকৃদ্রব্য। আধুনা বৈদ্যগণ, যে ফলকে প্রি, বলিয়া ওষধার্থ ব্যবহার 

করেন, তাহা এক প্রকার কট। রঙের ক্ষুদ্র ফ॥ ফলটার বৃত্তের দিক্ ক্রমশঃ সর, উপরি 
স্থল- ফলগাত্র দুর ক্ষুদ্র 'আগিদারা বিচিত্রন্ধপে চিহিত, এজন্য সঙ্গ,চিত ও বন্ধুর । ভাঙগিলে 

ভিতরে, শীর্ণ, সন্ব,টিত, লম্বা, কৃষ্বর্ণ, এবটা বীজ দেখিতে পা ওয়া যার। রান্সনিঘণ্,তে প্রিয়দ, 

চন্দনবর্দে পঠিত হইয়াছে, অনরসিংহ প্রিরপকে গগন্ধকণী'” বলিবাছেন। রমণীগণ প্রিয় 

অন্থুলেপনার্থ বাবহার করিতেন ১ প্রিয়, কাচন্দনরূধিতানাং স্পর্ণাঃ প্রিয়ানাধচ বরাগনানান্ 
(চরক, দাহ চিঃ)। অভএব ইছার প্রিরপ, (প্রিরং গন্ছতি) নাদ। ভিমকৃ, ক্ষৌরি 

নব্য এাথাণিক গ্রন্থকার, ই'হারাও শুদ পিয়ন, বীগকে সুগন্ধি বলিয়াছেন (ডিমক্ ১ম খণ্ড 

৩৯৩ পৃ ফোরি ২য় এও ১১৭ পৃঃ) । বিস্ একণে দে ফল প্রিরস, নাঘে শজারে বিজীত 
হয় ও বৈদ্যগণ যাহ! প্রিরগু বলিয়া বাবহার করেন, তাহাব বীজ সুগন্ধি নহে। ফলের থোমারও 
কোন গন্ধ নাই। আমরা বুক ভাদিগ দেখিয়াছি, প্রিরস, বীছের অন্ুভবঘোগ্য কোন 

দুর্গন্ধ বাঁ স্গদ্ধ নাই । আঘাদের পরীহ্গার্থ ব্যবহৃত ফল জীর্ণ বাঁ কীটদষ্ট নহে। স্থতরাং 

এ প্রি, গন্ধপ্রিযগ, নহে । বেক্তব্য দেখ)। 

ডিসকৃ »ম খণ্ডের ৩৪৩ পৃষ্ঠার প্রিয়, বৃহ্গের বর্ণন লিথিয়াছেন। ওর়(ইট্ সাহ্ব 

কৃত “কিগার্স অফ, ইগ্ডিয়ান্ প্লাটাম্” নান পুস্তকের ১ম ণ্ডের ১৩৬ সংখ্যক চিত্রে খ্রিযস,র 

ফল পুঙ্প সনস্বিত শাখা অদ্দিত হইথাছে। ডিমকের বর্ণনে এবং ওয়ইটের অঙ্গণেসানৃশ্য নাই । 
ডিনক্ বনিগাছেন প্রিদ্,র পুপ্প পীতবর্ণ, আরা নবগ্রহ স্তোত্রে পড়িযাছি “প্রিরগ,কলিকা- 
শ্যামং” | বৃহরিব্ট,ব্কারেও প্রি কে “ক্কধঃপুস্দী” বলা হইয়াছে । 

বব রথ ব্যবহ(ন-ফষল, পর, পুশ । মাত্রোফলকক্ক ২৪ আনা, প্ু্পকল; ৪--৮ 

আনা। পরক্কাথ ৫7১০ ভোলা, ফলকাথ ১৫ ভোলা । 

বৈদ্যকে প্রিয়দ্ুর ব্যবহার | 

চরক-রক্তপিভে প্রি, রক্তচন্দন ও প্রিমপ, সসভাগে লইয্া,তগুলোদকে পেবণ 

ূর্ধাব, শর্করা মহ পান করিলে, রক্তপিন্ত প্রশনিহ হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (৯) রক্ডাতিসারে 
ত্রিরগ_ঞিয়ট,বল মধু, 'ও তগু,আোদক সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পা্। রোগী 



ই প্রিষস্ু দিহন্ন :। ৯৬ 

জানল মা" অর্থাৎ ছাগাদিমাংনের ধুষ পান করিবে (চি ১৯ অ:)। (৩) ক্ষবিসর্পে 

প্রিয়, কফ বিসার্প, গদ্ধপরিয়ন্গ, পেষণ পূর্বক ্বলদ্বতাপ্ুত করিয়! প্রলেপ দিবে (টিঃ ১১ অং) 
(৪) রক্তপিক্াতিযোগ প্রশমন ব্যের মে প্রিয়, রেট (সঃ ২৫ অঃ)। 

চত্রদ্ত-রক্তপিত্ডে শ্ররিষ্ছপুপ-শ্রিয্ুবু্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, 
রন্তপিত্ত হইতে আরোগ্য লা করা বাঁর (রক্তপিত্ব চি: )। 

বঙ্গসেন_ পবিণাঁমশুলে শ্রিরুপ্--বমনার্হ পরিণামশৃশীকে প্রিয়নুপত্রকাথ 
মেবন ক্রাইবে। 

বক্তব্য_বন্বস্তরীযনিঘণ্টুকাব বািযান্ছন "খিযহু্রবাং কগুস্ত” প্রি 
শব্দে ক, অর্থাৎ ক(উন এবং গম্দধ্য বুঝায়। কঙ্গু হইতে পৃথক করিবার জনই পূর্বাচাধ্যগণ 

ফামচারাৎ কোন কোন স্থলে প্রিঃস্ুকেই গন্ধধিয়্, বলিয়া উন্লেখ করিতেন। নচেৎ গন্ধ- 

ধর, নামে পৃথক্ কোনও বন্ত ছিল না। অন্ততঃ চক্রপ]ণির সময় পধ্তশ্রি্দ, বলিষে 
যে গন্ধপ্রিয়দুই বুঝাইত, ইহাতে স*শয় নাই । চরকেব অগ্রযগ্রন্থের টাক।য় চক্রপাণি লিখিয়াছেন-_ 
“গন্ধপরিয়দত শরিয়ন্ুরেব! ॥ গন্বপরিয়গ, পুর্বে প্রসিদ্ধ থাকিলেও সংগ্রতি অপরিচিত | নিঘ্ট, 
্ন্থর মধ্যে ধদবস্তরীয়নিঘ্ট, ও রাজনিষ্ট, বহু হ্ভাবিতপূর্ণ র্, এই গ্রহে প্রি, ভি 

গদপ্িয়ঙ্, নামে কোনও বস্তর উল্লেখ নাই। কেবল ভাবপ্রকাশকাব শরিযঙূ, ও গম্ধ- 

প্রিযুর পৃথক্ উল্লেখ ও গুণ নির্দেশ করিগ্থাছেন। ভাঁবপ্রকাশে অগ্রে প্রিযঙ্কুর গুণ বর্ণন 

করি পণ্টাৎ শদ্প্িযুর উল্লেখ করা হইয়ান্ছ। নির্গম প্রিয়, না থাকিলে আর প্রি 
ও গম্প্রি্গে পৃথক্ বৃপৃথ উল্লেখ কবিবার প্রয়োজন হয় না »_-অতএব বোধ হয় পূর্বে কেবল 

গ্দপ্রিয়গ, অর্থে ্রিয়ঙগ, শন প্রযুক্ত হইলেও ংপারে নিরগন্ধ প্রিযন্্র (যাহাকে আমরা এসণে 
প্রিয় বলিয়। ব্যবহার করি) প্রচার হইলে, ভাবপ্রকাশ্রকার গঙ্কধিয়্ূ হইতে উহাদক 

পৃথক করিবাব জনয, প্রি, ও গন্ধপরিয়ুর পৃথগুল্পেখ আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। প্রথমেই 
শরিদদ, অর্থাৎ নির্ননধ প্রিয়্ুর উল্লেগ বেখিয়া, আমরা এক্ধপও অনুমান করিতে পারি যে, 

ভাবপ্রকাশের সময়ে গ্স্ধপ্রিয়্কু অপেক্ষা নি্ন্বপ্রিচগুরই অধিকতর প্রচার ছিল। বঙ্গদেন 
ভি, চক্রাপেক্ষা কোনও অর্ধাচীন গ্রন্থোকত প্রিহুর ব্যবহার আমর! উদ্ধৃত কিনাই__ 

সুতরাং আমর! প্রিয়, ও গন্ধপরিয়ঙ্গ, এবা৫বে ব্যবহার বরির্মাছি। 

052535511500505570120770 8010 ০৭ 29) 
9০806051200 8555. বিশ ৩0003075510 3০৫ 2016৮0$ থকা 

1055. 2৭ 105৩ 26৩০01005) এ5 হা 8165210552৮ 25. ৮০৮ হয 06019১0 

(01612ক এহিঞছে 28414722227] 0 277) 



৪8 পক্ষ -জছঃ। ৪৪ 

নব্যমত-_প্রিয়ঙ,' শীত ও ধায়) ইহা অর, অতিগার ও ঘরছুদরে বাবহত হয়। 
রসায়ন রূপে কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ কর! যায় (ষেটিরিয়। দেডিকা। অক ইঙ্ডিয1_ আর, এন, ক্ষোরি 

--ইয় খণ্ড ১১৭ পুঃ। 

প্্ষ_ 

' প্রন নী | 17005 101908078. 

 সহ্অজাদিজ্জা বন্সা-_-্দাকৰ” “ন্বাবহুগন:, নীহী,” 

ধতুস্গাম:।” পিজা | 
স্ব; জহেজাঘস্ব ননী ব্বূতিন্নজিন। লূক্ীক্মনদন্লাঘায ছইন্ আন্দী 

বিন: । শল্নপ্বাতীতলিভক্ভু; | 
জন: জহুন্দআাঘস্থ .জিজিন্:ব্কাহীনজিনূ। ঘুক্ডীক্ললক্সন্বাদঘী স্হলঘ্লজী 

নিজ্মীতন্দ: | ব্াজলিঘব্তর: | 

স্ব: লাম; মিগ্িহী লব্ঘতীলিলভাণস্থ; | হান্ছপিল্ান্জালগ্ব: জআঘন্কা 

হজপিন্নভ্পন। হবিভীসন্বব্ী নুক্াপলরারলললাজল; খ্বানসভ্দাক্ম; | 

বীলিভান ভ্লন্্__“্ললন্বুষইপিত্ত না ঘাহইন্সপ্রলা জ্নল্। (নি: 

২০ ক্সঃ)। ন্নহ্জ্;ঃ | 

হধিনিব্ঘ: খ্মান্জাঞ্র ভ্দল্ন: 5955 [ 

জালাঘটআ্ানবাক্নানা নব্তৃব্ীঘাহুজী ছিলা:॥ ধানচল্াক্! | 

প্র্দের পরিচরজাপিকা সংজা- প্পাধত পচাকবরশমত এগসীরী” এবল- 
চায়, 5) “হৃন্দপর্ণ৮। প্ * প্র 5 হর 



চু বরুল লক্তল: 1 ৯৫ 

প্রবের ভাষানাম- বাহ পাকুড গছ, হিছপাধর পাকছ। আাপিপরী। 

ওঃ পরিগত | কত-বহরি) কোহা পাকুডী। 

ব্নে_পাকুভ শ্চাকুদরশন ছাছাতরু। শাখা "ঝা পড়ি” বল্ছা শুপার্খগ নাম। পাকউ 
ও অহ্বথবৃক্ দে তে একই প্রকার কেবল পাকুড অঙ্বখাপেক্ষা পহন্থপণ * এবং অহথের পরাগ 

ভাগ যত দীর্ঘ পাকুডের তত দীর্ব নহে | বাড, অস্বথবঙ পর্কনি জলভ নহে । 

ওষবার্থ ব্যবহারি_ক, পত্র) 

বৈদ্যকে প্রক্ষেব ব্যবহার । 

চবক-_-ঘযোনিআবেপ্রক্ষহব্_ প্রদরের যোনিজ্রাব প্র্মনার্থ পাকুপ্ডর ছাল মধুর 

সহিত পি করিত, যোনিত ধারণ করিবে। (চি: ৩* অঃ) 0 

ভাবপ্রকাশ_রক্পি ক্োগির শাকার্থ প্রহ্ষপ্রব-স্টাকসান্য রক্তপিভীকে 

পাকাডর পাতা শারেবঙ পাক করিয়া সেবন কনিতে নিবে (রভপিভ চিঃ)। 

বক্তব্য- প্রক্ষ *পঞ্চবকলের” অন্রতম। সুশ্রত স্যগ্রোবাৰিবার9গ প্রক্ষ পঠি করিয়'ছেনঃ 

গাঞ্সোবাবিবর্ধের গু-ন্যগ্রোবানিশাণা ব্রণ্যঃ সংখ্থাহী ভগ্রবাবকহ ॥ রূজপিত্তহরো দাহমেদোক্রে 

যোনিনোধহত় (হু ৩৮ অঃ)॥ চব্ক, দুরসাগরহণবার্ণ পক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন হেঃ ৪2)। 

বকুল- বন্ধু: 

হন্তু:, 317785005 [৩ 

সহিন্বমল্লািজ্া ঝন্সা-দপবশন্যত “ছীদঈন্ুব, “ঘি: 

বভ্যিহ্তন্তল?া ॥ 

হন্তুটরলসুতন্ত বনত্ব নান্তি ল। লম্তবত্ব কষাযন্থ লিল" বাতি 

রাত । ঘিবীন্ষৎ্থ হন্মানাঁ বিঘহ' নন্দ যষর ঘলন্নতীয- 

নিব: 



৯৩ বকুল লকন্নত। -হ 

১ এ এ শ স্ব 

হাতা চক নিন্ভীদজিনাজাল: 1 লম্্ুব্ধ জদাহন্্র লভাল্যী দ- লঙ্ন্ত 

৬. ৫১১ ঙ সর ঙ 

ভাবল: | নহা ল- নজ্ঙ্তন্ন্লশ্র হুল জাবাত স্ববলি জ্রীনন্' লহববল্ । 

কিনি জান লললমাইক স্ব । বাজলিঘ্বত ] 

নী হুক্: নিঅজ্িলজলিভ্নানভা ক বুক: কাঙ্গাল লম্।হললেজা লিল ্ টি লকন্লুনবী5ত্তত্য: জন 
দছত। ব্ালনল্সাজাঃ | 

লিতাঈ হন লল্তন্ধ' লন্তর্ব জক্ষনিললিন্। লম্্বম্থ জনান্বস্থ লি 

সুঁসাস্ছি ভান্তুলল্। সনন্পন্তিনা (ভু; ৪হ ক্স:--কলল: 1) 

অহ্বীল' হলন্বানন্' লহবাস্থী্রক্লাদলন্। হীভুক্ধলিভনত : | 

লন্দ্রভুলী নক্ন্নকলন্_ “িন্তহনব্বিংজক উ্বান্তনলল্জলল্-_" হেল 

হীন হবি) 1 (2) হুললা লন্তন্গলল্__ললালবান্ নু নন্তুদী অক্ন্তলন্জ্রলী 

ছ্থিন;। লাভিল' দিচ্দলীলনিনিলিন* ছাব্্রন্্ী । ভন্নসূলল্ক্ং দীল 

সছানলিহলীতদল্ “ভিন্বীবান্বি: )) লাভ্্ন; 

2২2 ঃ ৫৫ 52 4 
নি হককুলরুকিঃ 1১৭ ? 

ভিলিতপলী 
দারুচনে, 

৫ ৫2 স্পাই হ টি 8 কুলের পারচয়জ্ঞাপকা নংভ্ঞা 
০০০ হাহা 

ছু খুজুন 
হি রি? সিন চর ৮ 5৩ 

হলের ভাবানাঁম বাহ িকুঙ গাছ হিল শৌলসিরী, বকুল মহ বক । 

ত_ পাবড়া, পৌগভসেট,1 উই বিউউকুডি | নি ৪ পে ৯ 
১ টো বশালা |] কহ লুক 1 

কত পি 

তাং মোঁগদ্ন। ছাশলিঘোলদহী। কোঙগ বকুল 

নে ্ এপ 2২ ০ ০১০০০ বশন বহর হুহছুনাত দেবাহতন এবং ভ্যানে বকুলরুক্ষ জদরপাঙশিত হচ্ছ বুকত কুলের 

সুদের আমোক এবং সুরভিনিত তে পু ৮ মাহদি শে িংও 

বিকুতলনু এেকজিড। নাল “হুমরানিলগ 



৬ বকুল_ হন্ধঃ । ৯৭ 

“আদার বকুলগন্ধানভীকুর্বন্ পনে পদে ভ্রমরান। 

অন্মমেতি মন্দমন্দং কাবেবীবারিপাবনঃ পবনঃ” ॥ 

পুষ্প-_ শুভ্র, নিপিত দল, পুষ্পনল, অতি ধর্দাককৃতি, উপবি চুডাকানে নিশি বহুশ- 

বৃক্ষ, প্রীম হইতে শ4ৎ পর্যন্ত খতুত্রয় ব্যাপিয়া পুশ্পিত, এবং শুক কুহ্ুমও অবিকূত এবং সুগন্ধি 

থাকে বলিয়। ই*1 “চিরপুপ্প' ও “স্থির কুহুম' নামে খযাত। পককল দিনদুরপ্ণ কথায়নধুর 

অপৰফল-ক্ষায় ও দুগ্ধবৎ শুভ্র আঠা বহল। 

উষবার্থ ব্যবহার-_তুক পু, ফল। 

বৈগ্ককে বকুলেব ব্যবহার । 

চতক্রদর্ত-_-১লদন্তে বকুলফশ--বকুলফল চর্বব1 করিলে চলিত দন্ত শক্ত হয় (পস্ত 

রোগ চিঃ)। (২) চলদন্তে বকুলদ্ণ-_বকুলঙবকের কখে পিপুশচূ্ণ মধু ও স্বত নিশ্রিত 

ফৰিয়। আলোডনপুর্বক কবল বন্গিল, চলিত দন্ত স্থিবত্ প্রাপ্ত হয় (দন্তরোগ চিঃ)। 

বন্তব্য- কুলের কোমল শাগা, পত্র এংং পুপ্পবৃস্ত ভর্ন করিলে আঠ| বাহির হয়, 

বিদ্ত ইহা ীরবুক্ষের মধ্যে পঠিত হয় নাই । চরুক, 'আমবযোনি ফলবর্গে বকুগ পাঠ করিয়া 

ছ্বেন (্ুঃ ২৫ আঃ)। লোকে, শিশুব কোঠঠবদ্ধ, স্বত দাত পিই বকুল ফলশস্তের বনি 
প্রস্তুত করি, মলগারে গুয়োগ করিম থাকে। বরঝুলদসশন্তেন নন্ত শিরে।বিরেচক। পুষ্প 

মলসাগ্রাহক। 

052551856085- আচ) 5010৩ 0500107080) হয) 091097708178166 
ও) ৪00. 25071446724 21246 21৮4147402৮ 24০77710459) 

000003 503. 1595-779৩ 2100 1১ 900» প্রত 2 ০» 06005 

10150467810. 0091) । 2150 4৩৩৫ ৪5 ৪ ৪810 ৮5811550205, 501৬ 12007007 

10০৭ £৫৩11১ 290 2) 50018) €এ০)২ শা) ৪০70৩ 66020 39 00660 85 5980 

(০ ৭2066519056 6666 £ ০ আএ৩ ০1 0১6 0০৮0০619105 ৩755 [30900085 

6079005 ৫15012৩ 0০700000056 200. 16175565 70৩৫201৩ 200৫ 065৩7 (1০) 

নব্যমত-বকুলেব তুব্য কষা, মৃহ্াশর এনং মৃত্া্াতঃ হইতে রে হইলে, ইহা 

সেবনার্থ প্রয়োগ করা হয়। লালাত্রাব, মুগক্ষত, দস্তের চলত এবং মাঢ়ী হইতে রঙ্ানিশ্রাব 

প্রতীকারাথ বকুপ্কের কাখ কবল করিত দিবে। শুষ্ক সকুলপুগপচ্ণের নশ্ গ্রহণ করিলে, 

নামিকা হইতে প্রচুর শর নির্গত হইয়া, পিরঃপীভা ও অর প্রশমিত করে। ( সেটিিয়! মেডিকা 

অফ ইণ্ডিয়া__জার, এন্, ক্ষোরি ২য় খণ্ড ৪২৯ পৃঃ) 

১৩ 



ুকমারালা লাল- জাত ট্ভসশন্াণ ্নিলতা 1 6 
জি রর লি নি ৪ কপ 5 ৮১ পদ 

ক ছেএ০ স্বজলালম়াতা 2 হুহলহজাত ভুল ভুলললা | 

এপি রীতি শর ৩৪:০০ ২ হিজজ ্ ৩২ ৮? 

দরিঈশ্রক্সাদিলগা লন্গা-লালাতা 2 হজ্দ্দা? পিস্থুদলী 

রড ৪৫, ও বৈ ই 4 টি 62 
ল্ালনযা, জহিন্তাণ” | প্রল্রনললানা £-2 

পে 

[জনলিক্া ণ্িভুন্দল্লা | 

বুলাসজাজিজ্পা বক্সা-__ললানা :_ণভনবন্া" | স্রললললাতা : 

বহু 1 

সে ও ৮. ২ স পি টি 
লিলা জহানল।ঙ্যা লালককাক্লানভা | ্হা লরলজ্দলা কলিল্ুল্িনল রঃ 

নি ক ১০ রি 25১ রি 

পান গত জ্বল কৃল্লাদ্য লল্দক্ুললাল্ 1 জানল লন? 

পি ্ৈ স্ব ঘা এ লালন লহ্ভাহুচনভর দাললদ্ । জন্তু ান্সবান্ন হ্লালন্ব লনভাববানা।জনু 

১ চা ি অল্লা নিলা জহুহ্তা শর জক্কালনন্দিজীকন্তন্। নানজ্সবানিলাব্পী লান্লি- 
$ জঙ্াঝ্ুলন্তল। ঘ্ুল্রননল্বাংলিত্রন্নজ্দা নলিলজাহুলল্ত্রিা জচ্ছন্তুন্। 

এ সির ৭২ ্ শি অন্বান্রগল্না জহুজা লিলীক্যা লান্নিলল্লিল্ধল্। লিল্লাধ্মালহুলদী গাল 

ল্মলিনীতিলী 1 গ্সতল্লাব্জ্ীল্লাভক্তললল্লা ন্ রি দুলে নিল পপ লনা ভুবন । ইদ্নলননভিলা 27 

নললন' ন্লি ভ্তিজদল: | লুুল্াত্নন্থা বব নিউলান্ জক্ষলানন্তুনূ। 

স্ুলবলবী কুলত্া গ্ুন্জন্তন্বল্লীঘিলী । শারসজ্াজা: | 



তত বগা হন্্া। ৯৯ 

মন্বাগযহ্দা দজানন্ব্যাদী জুনিনতিনী। হাললল্ত্রন: 

স্সরি বাঁঘস্া$জীন মাঘেনন্ডুবীনিনা। হত্যা লব দান" স্ুনিখাচে 

অস্থনন্। হন্ু্কস্বী নীন' অভ" অহীল্লিনল্। বন্থাত্া বান্না 

ন্মস্াদন্ান্িন' নল ॥ সতল্লিঘ্তলাজ্মহঃ । 

হ্যচ্জার্গবাঁ জনা অন্বা__+ “নিজলামজ্য স্তহিমান্। ক নন্তা- 

অনাল্লানিষ্তী ্যনবীঘ: জন্বহুন:। ক কহইন্_“€বিঃ ও আ:)1 (২) 

আঅনিত্বাই বন্যা_ অক্ঞাপলিবিদামনা' ক। + সন্ধ' আ আযহীজালন্" (ঘিঃ 

&* অঃ)। হে) ব্মদন্বযাই নন্বা__« “নন নয লম্ঘসুনাদ্? ঘি: ৫ ক্স: 

সহজ ঃ। 

নঘাহুলালাম ম্যক্লা অনযা_পুনহীঘ হলাগলা' সহি ঈমবল্স 

অন্বাঘাঃ পিষ্ত ামন্রক্ধনান্গলমিত্তন' ঘঘ্াওভীত্ব নিইল্। জীর্ঘা অমঘ্থি- 

বীহুল ধুননান্ছাব: ( হন" ভ্াহস্বানত্সুজ্জীন । ললীএঘ্র্থীন' বিলিয়ন । ছ্রিহ- 

মন্রাঘাক্গুননাবন্লী। স্মন্ত্বাব্মহালম্তহ্ত্য স্ব নহলি হিন্দ, নাভ্যহুন- 

স্ব্্্যন গনাস্স্ব মলনি। (বি: ২এক্স:)। (২) ললল মন্বা্ী 

ঘক্বা_নন্বাঁ % * আছি ঘাবিন্” (ভ: ইহ ন্স:)) স্ুঘুন: | 

নানলাহীনজী অজা-“ভুইবিভ্রা অবাম্মীলি: (ঘি: & ক্:)। লাভ: | 

ভন্াতী অন্থা -“অভুতন্থা; ক. + কহঘা: | তব্যাহ্ল্ললী ভদ্া: ক 

সতনপ্রলিস্থা”" তেন্মাহু নি; )। ২) ক্রসন্্বাহী অন্ত“: অ্তাইিন, ্ বীঘ- 

আন্গামী মাহিকিঘ অন্বাহলঃ | গ্ঘতসার আন্ভাসীহ" ব্ন্বিবী' অধ ঘৃহন্' 



১০০ বচাঁনলা। ছিঃ 

(আসল্সাহ লি:)। (ই) ভ্ভী বন্বা__প্ননাঘদতজনীল সবীঘী ভত্বিনাঘলল্" 

অন্গাক্ন: | 
বীপ্লনিন ততবার ব্া__দুল্লবী্লনিন' শীহরাধিবলাঁ দিব ” 

(ভভান্ন ্তি:)। জাদল্মাজ্ম:ঃ | 

আালালীযা নন্বা__“নন্বান্রয্নীব্রন আন্নিহান সম্হ্যনী" (ক্সলীঘা 

ন্বিঃ)। (২) জদ্জক্টল্লীযী লন্বা_ননালিহনজনাআমতাঁ নাক্স' ক্রভি জদ্দী- 

বিন “(সহী ল্ি:) (২) ল্লমীহ্তী হ্বীনা নল্া--“বন্বতা জ্বনআা লাক্ষ' 

নানি লন্কাভ্ন্র' ভুনল্' (জ্্ত ভি: )। (8) জিজ্বী: নৃজ্ছ নিনবলিল্দাভিন্ত 

নন্বা-নন্বান্তগ্নিভত্রলাঁ লীব্ঘন্াঘানবাহলল্" (নাবী ভ্রি:)। নত্ু- 

সন। 

ঘৃত্ববীমী নল্বা_তিনাতাল' ন্তান্সন্যি ্ী বঘাউিরিঘ। নিল- 

যীভ্য' মবন্নত্ স্ত্ববীমানিত্তব্সন (লি: ৪৬ স্স:)। আ্তাকীন:। 

অরুণবর্ণ বচের পরিচয়জ্ঞাপিক] সংজ্ঞা-প্দ্রপর্ী,”  পইছুপনী।” 
“জটিলা”। শ্বেতবচের_দীর্ঘপত্রিকা,” প্ৰড়্র্থা” | 

সংজ্ঞা-এউগ্রগন্জা" । শ্বেতবচের_-"মেব্যা” । 

সংস্কত নাম__অরুণবর্ণবচের--“বচা,” “উঠরগদ্ধাণ” “লোমশা”। শ্বেত 
“শ্েতবচা"?, বড়ও্রস্থা'” “হৈমবতী? | 

"অরুণবর্ণ বচের ভাঘানাম- বাঃ বা। হিঃবট্ু। মঃবেখওড। ও 

পলো 1)+ 

অরুণবচের গুণগ্রাকাশিকা 

ওঃ ঘোড়া 



৪৫ ব্চানছ্থা॥ ১০১ 

শ্বেতবচেব ভাযানাম-_বাঃ-শৌরাসানী বহ্ শাদ! বচ1 হিঃ খুরাসালী বচঃ 

সফেন ব্চু। মহ গাণ্চির বেখও ॥ ৫ খুরাসানী বচ় ঝলাবছ। তৈ:-বডজ | ফাঁঃ-, 
মোসনন্দি। অঃ__উদ্লবুজ। 

উষধার্থ ব্যবহাব_শুক্ক তন্থ কন্দ। মাত্রাঁচ্ণ, ৪__৮ আনা মাত্রায় বান্িকর 

এক আনা মাত্রায় কফনিঃসারক ৷ 

বৈগ্ধকে বচাঁব ব্যবহাব। 

চবক-_শুক্ার্শে বচ--অর্শেরো্ীর শুহছার ভিলঁতল মাধাইয় বা ও শনুকার 
ঈষদষঃ, স্লেপাসথিত, পিগুদ্বারা খ্বেব দিপ্ব (চি ৯ শ”)। (২) অতিসাবে বচা-অভিসারীক 

অতিবিষা এব* বচার কাথ পান করা৯বে (চি ১* অঃ)। (৩) অপন্মাবে ব্চা-_অপ্দ্ানীকে 

বগা খবুযাগে সেবন করাই (চি ১৩ অঃ)। 

স্থশ্রুত-_-মেবায়ূর্লাভার্থ শ্রব্চা_ন্বতদোষ রসারনকাষী বালতি, গৃহপ্রবেশ 
পূর্ধক (ইহ! কু প্রাণ্থশিক রসাঁয়ন। রসায়ন ছুই প্রকার কুটাপ্রাবশ্রিক ৭ বাতাতখ্িক ) 

হোম করিয়া শ্বেতচার আমল দীপ্রসাণ পি ত্রাক্ষী প্রতর (ইহার কিছু পুরি, মুলগ্রন্থে 

এই ত্রা্মী ঘ্তত পাঁকের বিবি বল হইয়াপ্ছ ) সহিত পিশ্রিত কিয়া পান করিবে) উ শীর্ণ 
হইলে, গব্যন্তত ও ছুগ্ধ সহ অনু ভোজন কবিবে । এইখ্রকার বার দিন পেব্য। অতঃপর 
প্রোত্রের এমন অপূর্ব: শক্তি জনে, যে ছুঈবার মাত্র আবৃত্তি করিলেই শান্্ দারণ করিত পারে? 
এইরূপ ৪৮ দিন লেবন করিলে গরুডের ন্যায় তীক্ষু দৃষ্টি ও শতবর্ষ 'আয় লভ করা যায় (চি: 

২প আঃ)। ৫) নৈগমেক়শ্রহপ্রতিষেধার্থ বচা-নৈগমমেয় গ্রাহর আক্রমণ হইতে 

শিশু বু কনিবার জন্য, বচা ধারণ করাসিবে (উঃ ৩৬ অঃ)। 

বাশ্ভট-ঝতজ্ অবোৌচকে বচা-বাতজ অরোচক রোদীণক, বর কণ্ণ সেবন 
করাইবে। ইকাঁত বসনদারা ব্যাধি নিবৃত্তি পাইবে (চিঃ « অঃ)। 

চক্রদন্ত উন্মাদে বগ-_ব্চার রস, কুডহর্ণ ও মধু, সহঘোগগ সেবন করিলে, উন্মাণ 

এরশবিত হয় (উন্মাক চিঃ)$ €২) অপন্মাবে ব্া_ ভা সেবনছুর্দক) মধুষহ বচার ত 

সেবন করিলে, অপক্ষার জয় করা যার (অপন্বার চিঃ ১ (৩) বৃদ্ধিরোগে বগ-বচা ও 

অর্ধের প্রলেপ বৃদ্ধিনাশক (বৃদ্ধি চিঃ)। 

াঁবপ্রকাশ- সুহারাধগ উদাবর্তে বগ-_কাগ ছুধ এব পতল জল সমভাগে শ্রকত্র 
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দিত করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ বচের চূর্ণ প্রহ্মেপ দিয়া পান করিলে, মৃররোপজ উদ্দাবর্ত 

প্রশমিত হয় ( উদাবর্ভ চিঃ )। 

বঙ্গসেন_ আমাজীর্ণে বচা__আঘাহীর্পে, লবণজলের সহিত বচার চূর্ণ মিখ্রিত করির। 

পাঁন করিবে। এতদ্বারা বমন হইয়া আঘাজীর্৭ণ প্রশমিত হয় ( অভীর্ণ চিঃ)। বক হৃদরোগে 

বচা-_কফজ হদ্রোগে, বচা ও নিমছালের কাথ গানপুর্নাক বঘন করিবে । (৩) চর্্াদলে গেত- 

বচা_শ্বেতবচার এ্রলেপ চর্সদল নাশক (কুষ্ঠ চিঃ)। (8) শিশুর কচ্ছুবিচচ্চিকাদি বোগে 

বচা__বচা,কুড় এবং বিড়গ্গের ঈবদ্ষ কাধে শিশুকে অবগাহন করালে, শিশুর কচ্ছু বিচচ্চিকাদি 

বিনাঁশ পর (বালরাগ চিঃ) 
হাঁরীত-_মুখরোগে ব্চাম্বখে দিবারাত্র বচার টুকৃরা রাখিলে, যখরোগ নিবৃত্তি 

পার (চি ৪৫ অঃ)। 

বক্তব্য-_কোচবিহার রাজ্যের সর্বাত্র শ্েতবচা প্রচুর জনো | ধনভ্তরীঘনিপণ্ট, ও রাজ- 

নিঘট)তে শেত এবং অরুণবচা ভিন্ন তৃতীর প্রকারের বচের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ভাঁব- 

গ্রকাশকার এতদভিরিভ “লুগন্ধ।বচার উল্লেখ করিঘাছেন। ইহার ভাবানাম কুলিগুন কথিত 

হইগ়াছে। পশ্চিমাঞ্চল কুলিগ্তন প্রসিদ্ধ। বাঙ্লার লোকে 'অরুণবচাকেই মহাবরীবচ বলে। 

ভাঁবগ্রকাশকারের মতে কুগন্ধা বচার ভাষানাঁম মহাভরীবচা। চরক, লেখনার, অর্শোপ। 

হত প্রশমন ও সংঞ্ঞঞ্াপন বর্দে বচা পাঠ করিগ্াছেন, বমনোপবোগী জবাবর্গে (বিঃ৮ 

ভঃ) বচার উল্লেগ করেন লাই। সুরত, উদ্ধভাগহর বর্দে (স্থঃ ৩৯ অঃ) বচা পাঠ 

করিরাছেন। 
00255556155, ৮0187016017 2001117-001010101701000)20010010 

(০1)011176)) 02120011)0) 52001) 10007]260 ৫০, 

4১001009200 0598-130062 200127110 5012017170) (01010 2010. 027017211 

095020]5 007011000. ৮10) ৮০5069190 7)10101 60171695210. 75017021109) 270 01৮01) 

1) 700) 1191010020 001750150100)2101710 0991907517) 00110) 1710]01100 200 

0270500 21000109050 20006915725 7. 50111171010 15 29০0 11055 

[0৮ঠো5, 01১1101955, 7170 25 2 00139171000 270. 00137100150 17 19106109) 0101১99 

270 01101 217700140 01507505. 1615 211 17070010191 01 ৮211059 21090170015176 

০017090100105, 4১5 2. 09001010016 15 70101100 (০0192215500 11701)5 2000. 00- 

10200 5৬০]11105,0০%৮007০0 11)120170) 10190360 *৮11]) ০29)যোণ গাটানি। 

15 0500 17) 01001010 01700172115]) 7 2 ০০9 50101010015 0101)1)0 17700 005 

21511100150 1 (6 তাত, 72/622072 15 £1০ 10 017101070010100 (0 
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29779066600 [65501500২১5] 0০ 80৮96 50৩৮ ৭৪115 

8150 815৮ হাঃ ০2115 0০০0030525৫ ০০৩৪ 16 265 ৮5 ঠা এট 

80555151975 8012 5 955৫ 29 2. ৫500510 2) 021081083 20০01101521) 

25 এ এএ021ঘ1000 2) ০5 তা আছি 9৩ হাম অনাএপুতাট 06 এ 

1 8150 2 00৭50 আাঃণ পন, 178৩ 06 055 2150 টিতে 03 20. 07 

06056. 1 75 0৮0০৭ 95 তো 22550110958 ক 1715600৫৭৫0: 168৭ 8৫ 

11095 5৪015 0115 9৩৭ 0৫ 3050811৪300. চ05200190,0£ 3£013:5 

10622006242746 121৫ ০24,572 4৮ 4০৮৮7110628) 

নব্যমতি-_ব্ঞ, তি, সিগদ্ধি, উষ্ণ, বশ্য ও বারুনাশক | ইহা প্রা্শঃ, তিক্বলপণ ও 

সুগন্ধি মললাব সহিত, কম্পজব, স্ুচিরোৎপ্ন কোষ্ট“্, গ্রহণা, শৃল উদরাহ্ন ও ঝাতব্যবিতত 

ব্যবন্বত হইয়া থাকে সণ বলিয়া বণ মৃদ্থর ও অপক্ারে প্রণ়্াজা ॥ ছুট সঞ্চিত দোষ 

শরীর হইতে নিঃপাঁবিত করিব ব শক্তি আছে বলিয়া, ব, কর্ণমুশশোথ, অতান্ভ গ্রস্থিবিবৃদ্ধি 

ও খোথরোগে সেব্য | বছ, বিবি বুষ্য খণ্ডালানিকাদিতে বাবন্ধুত হয়। পন্পঘাতগ্রন্ত তণ্দ 

কিছ্বা আমবাতেব ক্বীতাত বচের প্রলেপ হিতকর। স্থপিষ্ট বছ, জলের সম্তি মিশ্রিত করিয়া 

বিন্দু বিন কর্াভাস্তর গ্রনান করিল কনাদ প্রশমিত হয়। শিশুধিগণক “বালবচশ দ'শন 
করিতে দলে তরিত দস্তোদগম হয়। ইহার ক্রিয়া পপি দিবাপিশ্ব তুলা । কাস বিশ্ষে 
(৪1415 010701185) এব কফরোগে ও ইহা প্রযোজ্য । “ঘোডবচ” মূরকারক বপিয়া শর্করা 

অগ্নবীবাগে হিতকর, কৃমির হেতু শিশুর রুমিরো”গ সেব্য। ধাবক বলিয়া 'অতিসারে আম 

ও রক!তিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্তান্ঠ সুগন্ধি দ্রব্যবৎ বচও দগ্ধ করা হইয়া থাকে । ধচ, কীট 

গ্রুতিযোধক ও বাীঁপনাশক বাচর তৈল বায়ু সংস্পর্শে সহর প্উবিত্থা যায়”। এই তৈল নন্ত 
সুগৰি করণার্থ ও সুগন্ধ পির্বণ প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। আর, এন স্পেরি য় খণ্ড ৬২৮ পৃঃ )) 

বচ, অর মাত্রায় পাক, অধিক মাত্রীয় (তিন আন) বাদক? অনীর্ণের সহিত উদরা্মান 

থাকিলে বচ বিশেষ উপকারী । $ আন! মাত্র য বচ্চূর্ণ, শিশুর পেউকীনড়ানির পক্ষ হিতকব। 

ধের ফান্ট বা! বাঁধ ল্পজরে বিশেষ ফশুপ্রদ । উৎকাসিতে স্বুখ বচর টুক্রা! বাখিল কাস! 

দ্বেগের উপশম হয় । ইহা অস্নক “কফলাজপ্রম্ত অপেঙ্গা ফল প্রদ। শ্বাসরোগে বাচর চূর্ণ প্রথমে 

১২২ আনা মায়, পরে ২।৩ ঘণ্টা! অন্তর কফনিঃসাবরক মাত্রায় (১ শান1), যতক্ষণ শ্বাসের 

নিবৃত্তি না হয় ততশ্চা সেব্যা জয়পালের তৈল সেবন করিয়! 'অতি বিরেচন হইলে, তৃৎ- 

প্রতীকারাথ অন্ত ব ক্ষার ছুই আনা নাত্রায় সেব্যা। শিশুর 'নীর্ঘজন্য উদরাধ্থানে 
নাভিতে বচের প্র“্লপ দিনব। বস্য ও বিরগক বাবর সহকারীরণে ইহা প্রয়োগ কবিল 

তন" উবের গুধাবিক্য ন্মে। ( ওযাঁটু একনিক্ প্রডাক্ট্স অফ, ইতি) 



বট - বর: | 

অহ) ল্মলদীঘ: | [71009 1301702107913) 1, [10109, [01090121118 

[301752101)515, 

দবিলনন্বাপিল্জা বালা এনন্বঘাত:”। গিজোবন্:? “হান; ক্স" 

হীছী,” “হী, “হলদন্ব:” “্লন্বাজ্জান?? | 

নত: সীন: জদাপ্রত বষ্মালী ক্ল্ব্যাবা্: | নঘা ভথ্যা ্কছিব্নু্টাহপিন্- 

লিনাগন:। 'ল্লনাবীঘলিভব্ভুঃ | 

অহ: জলাতী লন জিগসি; জন্দপিন্নজিল্। ভলহহান্ুলদানিন্বলম্্গীদ্দান- 

স্বা:। লী (লহীনতঃ) জলামলন্ততা সিসি ঘিনন্বাবিলী হান্লথা- 

স্মলগ্ৰাবনিক্জহি্িললী অহা । হাজলিছব্ত; | 

অ; আীনীহুক্ম্ান্ী জদ্দঘিন্লনন্যাদন্ব: | নারী নিবাস; নানী 

ভ্রীনিভীদস্পুন্। ব্জাতৃত্দাতন্থী লুন্ানিভ্াববভ্হলাঙগল: | ব্লালন্দাম্ঃ | 

ক্সত্রীমববকদিনিব্টীনিহসঘল সন্ন্ী জীলিনি লতানবীন্বঃ আ্মক্ব_ 

“্লিউদনীনিহ পতল" সন্তন্লী অনী লল' | অন্তানখীকঅহ্মে্রঈচগা 1 

নি: & ক্স:)। (২) হ্জালিঘ্বাৰ বে হজ নিহুতন্থিন' দু" 

ঘস্মান্্া শী$নিঘাজ্সন %। ল্মনীতীুননবাচ্ৰতঙ্যত্লানাদীহ্য নাঘতল্। গ্রন্বীহাল' 

অব লী প্ঘন' ননাম্মনাসীন্। লুত্ড গজবানুজ' ন্বিক্সান্ বন্গীকুদািজন্'? (লি: 

€০ আ:)। ৩৩) লব্ঘলিত্নাদব্বী নতদল্ন:__এ্ান্যন্নীলবন্বানুল্ন: লা 

ন্য্রীঘণললা: | % স্সারসন' লিগাতন্__1 (নি; €ই ক্স:)। (8) অব্ত 
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শি: €হ ্:)। সাহৃহ ন্মনীঘক্_দন্মমীধলকূজআইন্য ভীপক্ী লঘা 

দিনন্ছি: হ০ ক্দং)। লজ: | 

ব্কণিতী আতদন:_এবিষ্লা ভুত্সাবতলায অ্পনাল্। অগষ্থিনীযান্ « 

ক। [ভি ৪২ ক্সং)। মুল; । 

ম্বনিাব্মলাবারূ অতানবীত্ঃ_পতাবীস্বন্ বসিদ স্ব নখ 
মাহিষ্যা। ন্ দিনন্ নক্গন্হূকললীনাহহলাপন্থল, (ব্সলিলাহ্ ভ্বিঃ)। (২) 

যঘরসকলিতীমী ঘতজীহ:--এ্বতজীবখ্য বাযুক' স্থল দুল" হল: 

ছিদন্সত্পলনী তবন্নি গ্যঙ্গাস্থাদি ঘনীলনল.।' (ললযীব ছবি: )। ল্লল্গাহুন্লঃ 

সভ্যতা অহহৃয্ঘ' অন্থ--“অহকমনন্দ্ভবীলজ্বিম' নব অপ্তত্য অন । 

বাকি ঝমতাঙ্গান্ ন্ববণি আলহন্ বিবলিহল,' (ম্ন্তুহ বি: )। (২) 

আধানদকৃতী অঙ্েদ্_এজাজ্রহনতত্েরানি গৃযহন্যাব্বহীন ঘ। ভন ফিন্ব" 

অইক্ট্' শীহিনদহহী ছিবিন্।” (ব্ভীবীযা ভ্বি:) নল্লবন; 

জ্যন্ী অভাব “ঘতাসথযা লনা সঘাঘারলাজলম্” বালসজাগ: | 

বটের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা_“বছপান,” পশিফারুহ,” "জটাল,” প্অবরোহী,” 

পশীরী,” প্রভফল)* প্মহাচ্ছায়গ। 

বটের ভাষানাঁম_বাঃ বটগাছ । হি--বড়। নঃবড। শ্ুঃবড। কঃ-আল। 
তৈ:-মরিচেষ্ট। মারি, পেড়িমরী।  তাঃ-আল | উ*_বোক্ষ | ফাঃ- পর্থিংরেশা, বড়যাই 

খ্ীশায়েবগর্দ। . আঃ_দাতুদববা়ি বধ, 'আব্। 

বর্ণন-ব্ট ছাক্সাতরুর রাজা। ইহা পুরাণ অই্ালিকার প্রধান শত্র। বটবৃক্ষ চির- 

হুরিৎ নহে, অর্থাৎ নহ্ধদরের মধ্যে ইহ! একবার পত্শূক্ত হইয়া থাকে। অবরোঁহ কাণ্ডে 

পরিণত হইছ্া, বটবৃক্ষ কি প্রকার বিশালত! প্রাপ্ত হইতে পারে, শিবপুর বোটানিকাল্ 
গার্ডেনের বটবৃক্ষ তাঁহার উত্তম নিদর্শন । এই বৃক্ষের বসল এক্ষণে ১৩৭ বৎলর, কেহ ফেহ 
আরও প্রাচীন বলিগ্কা অনুমান করেন | ১৮৯৪ সালে এই বৃক্ষের তইপ্টী মৃত্তিবাষ্পিশী আবহ 

নষ্ট * 



১৯৬ বট- প্রত; | ইত 

প্রায় ১০০টী তৰভিলাধী অবরোহ গণনা করা হইয়াছিল । যখন বাগানের অস্তিত্ব ছিল না 
তখন এই বটবৃক্ষ একট মারণ্য খচ্ছুর বৃক্ষের উপরি জনি বর্ধিত হই অইল, আন্র একটা 

ফকির ইহার তলদেশে বাম করিত। উদ্্বরের পুষ্প সনদে যাহা বলা হইয়াছে বটপুগ্প 

বিষয়েও তাহাই বক্তব্য। বর্ধায় বটল পরিপক হগন। গক বটফল রক্তবর্ণ, ইহ! পঙ্গিজাতির 

খাদ্য। ূ ৫ 

ওঘধার্থ ব্যবহার--ত্বক, শু (অবিবশিত পত্রযূলকে শুগ বলে), পত্র, অবরোহ, 

ফল। মাত্র--শুঙ্গ ও অবরোহের কক-_-৪--৮ আন। | 

বৈগ্যকে বটের ব্যবহার | 

চরক-_অধোঁগ রক্তপিভ্তে বটাবরোহ ও শুদ্গ__অধোগরক্তপিত্ত রোগীর, মল- 

ত্যাগকাঁলে প্রথমে রক্তনির্ণম হইয়া পরে মলপ্রবৃত্তি হইলে, বটের অবরোহ ও শুঙের শ্পীর- 

পরিভাধান্সারে রা প্রস্তত পূর্বক গান করাবে (চিঃ ৪ ন:)। রক্ঞাতিসাঁরে বটশু্ 

বট, উদ্ুত্বব ও অশ্বখের কুটিত শু উঞ্ণজলে দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে | এই জল 

বন্তপৃত করিয়া লইয়া, এতদ্বার! ঘথাবিপি ঘ্বত পাক করিবে। পক্ষ গ্বতের অর্ধ চিনি এবং এক- 
চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিযা লেহন করিলে, মলত্যাগের প্রথমে কিছ্বা শেষে সরজ্ঞ মলনির্গম জয় 

করা যায় (চিঃ ১০ অঃ) (৩) ব্রণনির্ববাপণে বটপল্লব_ ব্রণশোথে বটগত্গের প্রলেপ দিলে 

নির্ধাপণ হর, অর্থাৎ ক্ষোটক বিলীন হইগ্রা ঝার (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) পাও্ডর প্রদরে 

বটত্বকৃ__শ্বেত প্রদূরে, বউত্বন্ কৃত কা।থের সন্ত লোধুকক্ষ মেবন করিবে (চিঃ ৩০ অঃ )। 

স্থৃশ্রুত- রক্ভপিত্তে বটপত্র- রক্তপিন্তী কোমল বটপত্র পেষণপূর্কাক মধুসহ সেৰ 
কনিবে (উ: ৪৫ অ:)। 

চক্রদর্ভ_-অতিসাঁরে বটাবরোহ-__স্ুপি্ট বটাবরোহ তওুলোদকসহ সেবন করিলে 

অতিসারনিত উদরেন বেদন। ত্বরাঁয় প্রশমিত হয় (অতিপার চিঃ) (২) শুক্র নাম নলেত্র- 

বোঁগে বটক্ষীর-_কর্ূ্রচূর্ণ বটের আঠাদ্গ পেষণপুর্বৃক তদ্থারা অগ্নান করিলে ঘনোন্ত শুক্র সত 

বিনাশ পান (নেতররোগ চিঃ)। 

বঙ্গসেন অব্যর্বব দে বটছুগ্ও বন্ধল-__অধ্যরাদের উপরি, বটছুগ, বুড়ুর্ণ এবং রোমক- 

লবণ লেপনপূর্বক, বটের বহ্ধল বারা সপ্তরার বেঈন করিয়া রাখিলে, অধ্যর্বাদ নিশ্চিত বিনাশ 

প্রাপ্ত হয়_ ইহা সিদ্ধ উষব ( অর্কা্র চি: )। অর্বা,দোপরিজাত অর্দা,দকে অধ্য্বাদ কহে (২) 
রৃক্তপ্রদরে বটশুগ-_বটগুগের কাথ ও বৃ্ধমহ দ্বৃত পাক বরিবে। এই স্ৃত রগ 

তে. [ভ্্রীযণগ চিঃ)। 



ও -বটস্রহ ১০৭ 

ভারপ্রকাশ_ব্যঙ্গে বটাহ্কুর--মহর কলার এবং বটাঙুর একত্র গেষণপূর্ধক প্রলেপ 

নিশে ব্যক্ অর্থাৎ "মেছেতা” বিনষ্ট হয়! 

বক্তব্য--চরক _ আধ, পথ, পক্ষ উদুদ্বর অশ্বখ সহ বটকে মুরগ্রহ্ণবর্গে এবং 

সুশ্রুত, ইকে ন্াগ্রোণাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। 

মব্যমত সমালোচনাডিমক্ বলেন (ওয় খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ) শকচিৎ বট ও অশ্বখের 

নিয়ে বিপ্রতিপত্তি ঘ্টরা থাকে ? যেহেতু “বহুপা+” এ "শিখতিন্” নামে উভতছেরই উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়”। ধধস্তরীয়নিঘন্ট, রাঁজনিঘস্ট, তাবপ্রক্াশাদি কোনও প্রামাণ্য গ্রে অশ্বখের “বহপাদ” 
নাম দুই হয় ন/_সকলেই বটের নাম “বহুপাৰ” লিখিযান্ধেল। “শিখও্ী” শষ বৈধ্যকে বট বা 

অঙ্বযার্থে পরযুক্তই হয় না। স্ুতক্নাং ডিমর্ষের উক্তি নিতান্ত অনুলক। ডিমক্ (ত্য খণ্ড 

ও৩৯ পৃঃ) ভ্রমবশ।ৎ নিথ্ধকে পঞ্চ বন্ধলের মগ্তহম বলিয়া মির্দেশ কবিয়াছেন। বন্ততঃ 

'বৈদ্কে পঞ্চবন্ধলের মধ্যে নিরব পঠিত হয় নাই। 
09351856285 1200 ০০018205001, 5 ৪50 0০9৫০7০৪৩ 
48981025203 50519776 ৪0৫ 2501708ত75 £5৩০) 20. 0055690)9077- 

1619 2774 085001008515 0৩655 200 208০7071505 200 9673192)  09150655, 

1০০21151176 101০9 15 90160 ৪9 ৪. £৩77605 1০[ (9০06198019৩ 800 (0 11: 501৩3 
9667০426৮0৫ 01075 01 75 0500 মা ০20৮০- (4121646 40412 ৭ 

112147724৮7 4০৮01 5557) 

নব্যঘত-_বট, বলা, কষায়॥ ইহা সৌমরোগ, আমরক্াতিসার, উদ্ধীধঃ রক্তপ্রবৃতি, 

পগণোরিক়্া” এবং শুজক্সীণতায় এযোজ্য। হস্তপদতলের ত্বক বিদীর্ণ হইলে বট ক্ীয়ের 

* প্রলেপ হিতকর॥ 'অপিচ ইহা দক্তশুলের মহৌষব ( মেটিবিয়া যেডিকা অফ, ইপ্ডিয় ২ম 

খণ্ড ৫৫৭ পৃঃ)। 

বদুর__লহ্লূ। 
অহহ বেহ্হী /:-22705 009৮০ জীবীব্বতহনূ, বালনবহন্__2. 

*/0182715- হন্ববহল্, 2. বৈলস০হ,1 1 - রি রি 

"*” অধিলুথন্সাগিজ্া অলা--ক্টীলবহ্যতীচবদ্দকাহ্হে:৮ আম্মা 

এককুবীজণ । - কালনহব হ্য_সথসুক্ষলঃ, পনব্রীজট এপ্বজেলঠ” 1 ল্পু 



১০৮ বদর-শ্রহ্হল্। ৫ 

নহৃত্সাঁ:"জন্বীনহ্বী,' “নত্তজবিজা” । ভসুলহ্বঅয-নকজঘত?। 

ঘ্ভুমজলন্দ:) “ৃজ্ম:,” “আনহান্থাহ: | | 

জন্থয জীবহলাল" দিঅনদানন্বল্। দন্তঁ ঘিদ্নাশিভন্বব ভিন্ন 

লন ক্হল্। দুতানল' ভহ্জ্মলনলালদ্ব' ভীঘল' লদ্বু। জীবীহন্রভৃৰ্' 

ভিন কন্তং নানপিন্মজিনূ। ঘল্লন্নবীঘ্লিঘবত্: | স্তন: নু:৪হ মস: 
'দল্রন: )। | 

হু সন্তু জদাযমন্ল' দহ্দিল নপ্বান্লন্বত্যনলন্। জন্ অন্বলা- 

নিষাহহজস্সনস্গীদান্িনিলাজনম্ব: ্ন্দসূ। নুহ দল্পবিদী জ্তবভাস্কনিলামূন: 

লা নিব্জীতস্মনী নীজ' নলালঘাণশ্কল্। হাজনভ্হ; স্বলনত: জিব 

হাস্কাতিসিন্নলানস্হ: | ভ্রদ্যস্ নীক্ন্তরি' ভ্কনি সীঅক্মল' বহন । ঝুলহৃবী 

নম্তঘাক্বা জপ্দনালনিল্াহস্থাব্ম্থী ঘ্মা । ভীদলনান্নলজনী জিত্তিন্ তিন্নাক- 

লাহিষ্টী হুল্রা। ন্জুলত্ৰ্ অন্ত্বাব্ন' দন" জদক্ষনানলামন' হল 

জিম্থ নু জন্তন্ধাংজনীঅন্ নিলান্িভা্গীত্ল্। জলি: | 

নভ্যীদল্ললভলা নত ন্নযা লনা লনা । স্যব্দহা নন্বতা ভ্তচ্যা জাবক্ৰাঘ- 

নসান্থয। নালন্ী কুহিহ্া্ঘী সিথা ঘ্বনিলি মলা । লিঘব্ত্হালান্হঃ | 

অন্বনলান' ত্তনপ্' জীব হত লন্বন্। জীনীহ নন্ৰ' জীন' মহুল' 

হব ম্যন্দতল্। ভদ্কম্ঘ' সিহাজাজল্ন্ঘ্যালিলাহ্ব্ল্ 1 সবানীহালন্ত ঘল্নন্ধ" 

লগ্তং' জীন্তবন্বযনি। লীনন্য নতৃহ' সানি কন্যবুঘ্যত্্ নানল্ল্।. দ্দতিন্ট- 

'ংভ্থাদি হক বাহ লীহিনন্। জীন: হতুনহহ' জঘিন' "ঘুকন্বুহিলি:। 

স্মমূল" ক্যান ভুত্হ' জমান লহ রা | বিবাহ শব লিল্লাম্ব শাল- 



৮ বদর- হহল্। ১59 

ঘিদ্াঘন্ব' আুলদ্। আ্ধ' ঈহন্দিজল্ আক অত্হত্যাজনাহ্নজির্ 

্ানসঙ্দাস: | 

জজন্বধীলধহ্যলাল' দিন্ল্ান্ন্। মহ নিন্ালিঘন্থং' নিক 
অনন্তর ঘত্ন্। লহ্ছচন্' জন্দদানদ্ ল্য ঘিন্ী বিহ্চ্নী। ভুযাম্য" 

জহ্সমদন' অলস বীদন' বন্ত। হাজল্তরন: | 

স্র্স'ন্ জীলন্_-“ন্দীভীন্ন্ধাপ $ঘল। জীহ্ £। % ন' হুলানবীব্বণ- 

মইন” ॥ (লিঃ ল ক্স:)। ৫২) আ্নিঘাহী বহবদ্--% হু আহ্যালানহা- 

দিবা । % হদিহাতিমবিউন হস্ুজইল মীঅহল্” ॥ (ভি: ০ গ:)। (২) 

মহানহঘন্য ভান্তী অহহীঘন._“অহহীঘলহীঘাস্ব লষ্বাবিভকীর্া: দীনি 

আমাম্স ঘ: দিল হাই উন" স্যমল্॥” স্ব: ₹২ ক্স:)। (৯) কমই জাজ 

ন্ব অহুবীঘলন্__“ঘবহীঘলব্জী ঘা স্ঘনক্যভ" অইল্মলন্। ব্রবসীর ঘ জাবি 
ব্ঘনলন্ সমীলবন্ ॥ (ছিঃ ২২ ক্স:)। কহক্: | 

ব্নিঘাহ ঘহহীলুলদ্- নীতা অ্তুন' বহবীমুলদথ নত । (ভ: 

&*ন্সঃ)। ন্ুম্ুলঃ | 

জীঘ্ি বহুবীদনদ্_ নীন্িসটববহবন; ঘন্মছিন: অনুমল্ঃ॥। মুল 

দীতিনীযন্তহানি ভ্ীকা ঘহীষবজী লামদ্”॥ (লিঃ ₹২ :। লান্লত:) 

জ্াী অহনা ঘিউঘবহহলতাঁ তা লবিবাহুছিলন্তলি: (দানি) 

সত্তনানূলে | 

হল্ালিজাহ ব্বলন্ু-_মন্ষজীবহহী লু; । দীলাঃ শী লঙ্বাত্যাঃ 

সমু শীতিমলাঘলা? । (সলিাহ ন্বিঃ)। (২) ন্নুহিজ্জাঘাঁ অহদ্-- 



3১৪ বদর--ন্হ্হল্। ৬ 

লিনা লাহ্হ' বদ 'ঘন্লাঘ হুল নত গনলাগ্ নিঘম্মন্দ লালপিন্ন্দদা- 

নিন্দা: ॥ (লন্তবিজ্ান্ি:)। (২) সাহু নহন্_-“ঘ্তিল নহ্হীনদৃষ। 

দহহলাজ্গনা” ॥ ( সহ্হ ভি: )। (8) হ্দ্রীী নহুহীনলম্_ টি 

পা জাজ্িক্বাদিলা ।. হ্তীননন্তন্% 0”? (ব্ীব্ন্ি:)॥ ন্লগাহ্ন:। 

চনাত্তিজ্জাতাঁ লহহীঘলম্__“ছানল্সীনহ্বীনলী %। হন্জনী হা দিননু 

্নান্থিাহিল+) ॥ (ল: ক: ধল: লাঃ)। ল্বানসন্দাঙ্ম: | 

বব্মন্মাহিল্দনীন্ধাহাপ্র জীন্বাক্িলজা--“জীন্বাহ্সিনজ্সন্দব্ন্্ দীন 

নান্তবলদীন ন। ক্ল্লিহা্িনিস্বদ্য স দতীনী সন্মান" ভব্যাস্ ॥" (লজমল্দাচিন স্থি)। 

লবন: | 
ক 

“বদরাদির ভাবানাম_ সংব্দর | -বাং-কুল, বরুই | হিঃ বের । আঃ বের 
মোটা বোরডী। কঃ--যেরগু। তৈ-রংঘ। উঃ-_কুড়ি। তাঃরেস্তি। ধাঃ- 

কুনা। অঃ_শীদরন্বদ। ৃ 
সংবরাজবদর, বাং_-নরিকেলে কুল ।: সং-ভূবদরী, বাঃ-বনফুল, লতাবকূুই । সং 

লবুব্দর, বাঁঃ_-সেয়াকুল। ফলের আকুতি অনুসারে কুলের ভিন্ন, ভিন্ন সংস্কৃত নাম আছে, 

বড কুলকে, “লৌবীর”, এতদপে্ণ কুদ্রতরকে “কোর” এবং সর্দাপেক্ষা সুদ্রত তমকে পর্ব" 
'বলে। সৌবীর সুমধুর, কোল £ মধুর এবং কর্কদু অন্ন 

,  বদরাদির পরিচয়জ্ঞপিকী সংজ্ঞা-কোল ও বদরের্-_বক্রকণ্টক* এক”, 
পঢ়বীজ"। রাঁজরদরের-“পৃথুফল”, “তন্বী”, “মধুরফল”। ভূবদরীর-বীবদরী", 

নি লঘুবদরের-_“্বহছকণ্টক” ুচ্মপত্রক ৮, পদুষ্দর্শ”ঃ “শবরাহার”.। | 

নু বর্ন_কুলের গাছ গ্রান্জনের নিকট সুপরিচিত। কুলের কা: রেখাবনু্ ও 
'বিদী্. পাতা-গোল, পত্জোদর হরিদ, পতরপৃ্টপার$শুত্ [ইছ। পবক্রকটটক”, বুঁভকল ও 

০৯তবীনের-শশ্ত দায়ের “মত। “প্রতি ব্২সুর. .চৈহর মাসে কুলের গাছের ডাল, কাটিয়া 
হুল জন্মে” "নারকেলে কুল” স্বয়ং প্রসিদ্ধ_ইহার বর্ণন নিশ্রয়োজন 1 প্দী- রহ 



হ বদর- বহুল) * ১১১ 

শ্রাদের মাচ পন্থলের নিকটে এবং পথিপা্ব যে ভূনুষ্ঠত অনুন্চ কুলের গীহ দু হয়-ন্তাহাকে 

ভূবদরী বলে ; বদরের মত ইহারও ফশ শীতকালে হয়__বন্ততংই ইহা পবহুফলিকা*, ছুলাধিকা 

হেতু ইহাব শাখা! অতি হ্ন্দর দেখায়। লঘুবদূর “্বহুকণ্টক” অতএব “হুশ” উহ! “ছঙ্ম- 

গত্রক* তৃ্ঘশাখ শুপ। পলীগ্রামে হত্র তত্র ন্মিঙ্া থাকে । ইহার শাখা গার বা বন হইলে 
সহজে যুক্ত হওয়! কঠিন। রুসজ্ঞ বহ্কিমচন্ত্র "রোহিণীপ্কে পেয়াকুলের কাটা বলিয়াছেন ॥ 

সেয়াকুলের ফল গোলমরিচাপেক্ষ। কিঞ্চিৎ স্থুলতর | কুলের মত ইহারও ফল্ শীতকালে হয়। 

শধধার্থ ব্যবহার-- ফল, মূলত্বক, পত্র। মীত্রা-মুলত্বক্ ৪--৮ আনা পত্রবন্ক-- 

৮১৬ আনা। ত্বকৃকাথ ১০ শোলা। 

বৈচ্ভকে বদরাদির ব্যবহার । 

চরক- অর্শে কোল__রোগঈী অর্শেব যন্ত্রণায় নিতান্ত পীভিত হইলে, তাঁহাকে ঈষদৃষ্চ 

কোলের ফ্কাথে উপবেশন কবাইবে (চি ৯ অঃ)। (২) অতিসাবে ব্দর_বদরেধ যয 

প্রস্তুত বরিবে। এই যুষ দেড পোয়া, গব্যদ্থি আধ পোয়া, কুটিত দাড়িম ফল ২ তোলা 

ম্বৎগাত্রে পাচ করিবে। বন্তাপৃত করিঘা কিঞিই উত্তম তিল তৈলযোগে”পান করিতে দিবে 

(চিঃ ১৭ অঃ)। ইহ! বিরেচনসাধ্য অন্তসারে প্রযোজ্য । (৩) মদাত্যযের দাহে ব্দবী- 

পল্পব_স্থপি্ বদবী পত্র কাঁছিতে আঁলোডিত করিয়া যন্থম করিলে যে ফেন উ্থিত হইবে, 

তাহা লেপন করিলে মদাতায়ের দাহশস্তি হয় (টিঃ ১২ অঃ)। (৪) স্বরভেদে ও কাঁসে 
বদরীপত্র--ুপিষ্ট বরবীপত্র সৈদ্ধবলবণ যোগে গবাসুণত ভালিয়া কিবা ব্দরীপনত্রর পিষ্টক ঘ্াত 
ভাঙ্রিয়। সেবন করিধে। স্বরভঙ্গ ও কাগরে গেব পক্ষে ইহা প্রশস্ত (চিঃ ২১ অঃ)) 

স্থএ্রসত-_অতিসাঁবে ব্দরীমূল-অতিসাবী বদরীমুচূর্ণ নধুব সহিত লেহন করিবে 

(উঠ ৪* অঃ)।1 

বাগৃভট প্লীহোঁদরে 'বদবীপত্র_বদরীপত্র তিল তৈলনহ শিশায় উন্তরূপ পেষণ 

পূর্বক প্লাহার উপরি মর্দন করিয়া, রোগীর ক্রেশ না হয় এরূপভাবে দণ্ড বা! হস্তদ'র! প্লাহস্থান 

টিপিতে থাকিবে। প্রত্যহ এইরূপ করিবে প্রবং রোগীকে কেবল ছুষ্ধ মাত্র সৈধন করিতে দিবে। 
কিছুদিন এইক্প করিলে দহ স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইবে ( চি ১৫ অঃ) 

অষ্টাঙ্গসংগ্রৃহ (বৃদ্ধবাগৃভট )-কীসে ব্দইমজ্জা-_কাসরোগী, বৈ্কোক সদির! কিনব 

দধির নাতের সহিত বদর বীজের শগ্ত সেবন করিবে (কাস চিঃ)? 
চক্রদত্ত রক্তীতিসারে ব্দরবৃ-ব্দরীরমূলদ্কক্ ছাগহুগ্ধে উত্তমরূপ পেষণ 

বরিছা শ্রচুর মধু যোগে পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ি পায় (অভিসার চি:)। ৫) 



১৯১২ বদর্-হ্ৃহুহল্। ৃ ০০ 

মসুরিকায় বদর -_বীজহীন বদরচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিবে। এতদ্বারা বাতপিশ্কফল 

মস্রিকা পাক প্রাপ্ত হইয়া! থাকে ( মঙ্ছরিকা চি: )। ৩) প্রদরে ব্দর-বীজ বিরহিত বদর 

চূর্ণ গুড় সহ ভোজন করিবে। উহা প্রদরনাশক (প্রণর চিঃ)। (৪) স্থ্ৌোল্যে বদরীপত্র- 

কাজিতে, শিলাপিষ্ট বদরীপত্রের পেয়া প্রস্তত করিয়া সেবন করিলে, অতিগ্ল ব্যক্কি 
কশতাপ্রাপ্ত হয় (স্থৌল্য চিঃ)। 

ভাঁবপ্রকাশ-_-প্রবাহিন এ বদীপত্র-ব্দরীপত্র দধির সহিত উত্তমন্প পেষণ- 

পুর্্ঘক দধিসহ শ্ালৌড়িত করিয়া পান করিলে, প্রবাহিকা (৭আমাশা”) প্রশমিত হয়। 

বঙ্গসেন__ ভক্মকাগ্নিতে কোলাস্থিমজ্জী-_কোগবীজের শন্ত জলের সহিত পেষণপুর্বৃক 

পাঁন করিলে ভশ্মকানি প্রশমিত হয় (ভগ্মকামি চিঃ )। 

বক্তব্য-_চরক, হগ্ ও বিরেচনৌপগবর্থে কুবল, বিরেচনোপগবর্গে বর্কদু এবং হু, 

বিরেচনোপগ, ছদ্দিনিগ্রহণ, হিকানিগ্রহণ ও শ্রমহ্রবর্গে বদর এবং ন্মুশ্রসত, বাতমংশনন 

বর্গে বদর ও কোল পাঠ করিয়াছেন । 
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নবমত- কুলের ত্বক কবায়। ইহা, প্রদর আতসার এবং উর্ধীধঃ রক্ত গ্রবৃত্তিতে 

সচরাচর ভালবী্ () সহ ব্যবদ্ধত হয়। শিলাপষ্ট বদর ও বজ্ডুদুরের পত্রের প্রলেপ, স্ষধর 

বীটদষ্টে হিতকর। ইহার পুণ্টিশ্ দিলে অপক ক্ষো্টক পকতাপ্রাপ্ত হয়। কুলের গাতা 

থদির সহ সেবন বরিবে ইহা ক্লিপ্ধ ও শ্রমহর। মুলত্বক্ জরে ঝ/বদ্ধত হই থাকে ( মেটিরিয়া 

মেডিকা অফ. ইত্ডিয়া_-আর্, এন্ কোরি-_-২য় খও ১৬০ পৃঃ )। 



বরুণ -অববঃ। 

অনন্য: 'লিলগক্যাজ; । 078199৮2. [২617/57054, 04122975 01101412) 

[২০১০৫7 ্ 

নহ্ম্নঅক্লাদিজ্া অন্া-_লিষযা” “আইলদু্ম” “উলুম? 

ব্যছসন্ধাসিল্সা ঘা এ্নাহলাদন্ত “প্অজনহীস:” । 

ঘনৃহ্: খীননালগ্প হ্রিজী বিরুঘিযুন্যসিন্। নথা বব তৃবঘ্যয হরাহীঘন্বহ: 

ঘব্য। অল্লন্তবীরলিঘততঃ 

অদ্য: জৃহ্াত্ব হক্ষহীমস্তহ: ঘহ:। জীরবালদ্বব; লিন না ন্িলুপি- 

বানজিব্। বাজলিঘব্ত: | 

অন্ধঘ; নিবীতী মহী স্ব্ক্রব্ভাহননাহনান্। নিপ্ঘন্নি যাক্সবালাভজনঁ 

ব্ীব্বীবিনহীঘল: । জাতী সন্তং্বিধা: জতুজী হপ্ঘজী ঘপ্: | ানগাঙ্গ; | 

অনব্বীংলিবনু্[ মহী আীহ্যা্লবীহ্থঃ | ঘুচ্' হ্যল' মাসি ছিদ্মঘ- 

আমনানজিলু। হাজনন্বল: | 

কসম অনগ্তক্সস্__“*অহযহর স্ব * মল্গাহি। জবীলীন্াহ্য ফু্রান্্ী 

ব্যলঙা লতামিল্।' (ঘি: স:)। ন্বহন্ধ: ।১ 

ব্মভ্বল নিন অহশতক্ছ্_-্সহ্রল'* লিত্ঘা্ী ক্র ঘ” (জং 

₹ মঃ)। দৃন্ননাদনিসঘারী বহঘলক্্-- বন্থ: আহিমরজ:॥ % বীচাঃ 

স্ব আবানা দহ্দিত্বল”। (ভ; হ২ আঃ) স্বস্থন: । 

কজ্ভ্যা নব্ধন্লেললন্ছ__-“ঘিনল্রহব্বলুললজুজ্ায" নল্জজ্জঘহূনল্”। 

(অন্বীঘি:)। 0) বাধভ্তলাজামাঁ নহ্যন্লক্ধ_-“লা ছিজাহাঃ 'ঝজর্- 
১৫ 
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পীন: ভ্ধাতী অব্যালুত্রল;। শাহ্তলানাঁ দ্হননাগ্য ল্িহলাল্রান্তন্মিনীন্" | 

(অবততলান্বান্বি; ) (3) নিলুধী অনয্যনুক্বলন্দ_-“কননণীখুনী বু ত্র নক্যা- 

জহ্ম শ্ব। অন্ন লঘিন' দীন লঘন্ধ' নিলুঘি' জব্রন্”" ॥ ( ভিছুজিন্তি: )। (8) 

ত্র মু লন্বালন্--“্িভুজিঘ্বালবনা ভ্ানীীহদবদিলা" | দ্বেজুযীমলি:) | 

($) লিল্িচ্দহীজী অহ্শণন্ম্ _জন্মতিভ্রনব্থ্দল: অভনিকক্মলহীদী ন্। 

ভিন্িগ কালা হুহনীবীলনপাতস্র জিন্বিনী (ব্ীবীলা ভি: )। লক্গভ্ল: | 

লানজন্রভূলাতাঁ নক্লজন্- “জিন কন: জবজজী ছান্থাক্জ লালিন্লাদি- 

লিউঈঘান্। ললি লন্বনি নিজন্দী ল নিপ্রন্: মিত্রনীম$ল্লিন্ ॥ ( লঃ ব্: ইমা: ) 

ব্যাললল্াসা। | 

বরুণের পরিচয়জ্ঞাপিকী সংজ্ঞা-“তিক্তশাক)া পঙ্বেতপুণ্পণ পশ্রেতক্রুযা। গুণ 
গ্রকাশিকা সংদ্রে'- মাকভাপহত এঅন্মরী”। 

বরুণের ভীবানাম_ শহব্রুণগাছ। কোহব্ন্যার গাছ । হিরণ) সঃ 

বারবহণ।। শ৪-বাযবরণা। বরণো। কহতাসদবমলে। ভাঙল মবিশিঙ্গ মরন | 

বিবগত্রী, উশাকূমনু। 

তৈ-- 

বর্ন উচ্চবৃ্ষ) ভ্রিপত্র, দীর্বাস্থের অগ্রভাগে তিনটা পর কাছাকাছি থাকে। মধ্যের 
গত্রটী দীর্ঘ পার্খের পত্র পর্কাক্কভি। পাত্রোরর মন্থন, গা হিদর্ণ, চিকণ, পত্রপৃষ্ঠ ঈষৎ শুভ্র 
বর্ণবা ফিকে সবুজ । বৃস্তমুলে পত্রভাগ বিবনভাবে অবসিত। কোমল শাখায় শুত্রবর্ণ 
রেখাক্কৃতি চিহ আছে। পুঁষ্প- পৃথক্ দল, দল *টা, ঈবদ্বিকসিত দলের বর্ণ হনিদ্রীভ শুত্র, 
বিকমিত হইলে শুভ্র এবং পরিণভাবস্থায় ঈবৎ দ্বর্মাত। পুশ, পু্পনগেদ্থিত। পুশবৃস্ত গপর- 
বৃস্তাপেক্ষা হ্রদদভর, কচি সমান। পুষ্পবি উভ্ভান, পুংকেনর লাল, গর্কেমরাপেক্গা হম্বতর । 
পুষ্পক্কাল_ফান্তুন চৈত্র । ফল আকৃতিতে ছোট কয়েদূবেলের মত। ফলের উপরিভাগ 
ঠিক কয়েদ্ বেলের মতই শুশ্র, রুক্ষ ও বছুর। 



৪ বকণু- হক্ব" ॥ ১১৫ 

উববার্ধ ব্যবহাব_স্ব পত্র মাতা আলা ২ আনা? মুশককৃকা্থ_ 
4-১% তোল । 

বৈহতে বকণের ব্যবহার । 

চবক-অর্শে বক্ধণপত্র_ঝোলী আম্বর বেখলাচ পষ্উিত হইলে, ভাহাকে স্িতিশ 
মাথাইয়া বঙ্ণ পত্রের কাধে অবগাহন করাই ॥ € চিঃ ৯ অ+) 

স্শুত-- বিষস হই অগ্নদোষে বরুণহ_-বিষহষ্ট অপ্ন ব্যবহার করি স্বন্ 

জন্সিত পারে। ইহার প্রতীকারশর্ব বরুণহস্কর বুস ছ'রা কপ্তস প্রপ্তত করি অগ্রন কৰিব 

(১১ নঃ)1 (২) পৃতনাপ্রতিবেধার্থ বক্ষনত্থকু_-পৃতনাগ্রহান্ছিহ শিশাক অতি 
ইবৃৎ উফ বরুপ্হকেত্র কার রান কশাইৰ (উ ৩২ অ*)) 

চক্রদত-_অশ্মবীবোণে বকণহক- বহুপহাক কগথ বরুণুপ্হকই্প প্রক্ষেপ বিশ 

পান বন্ত্বি (অশ্মী চি )। হা কফিত অন্ররীর (পাপরীর) লেৰক এব অন্রীসর 

নিবারক। (২) শণুযালায বকু-মু্হকৃ--বরুণহুল তব কর কাপ প্রহর মধু” একবালমণ্র 

পান করিলিই বহুগালে্ শণ্ডনাশা অভির প্রণনিত হয় পেগুমাশ 5১072] বিদ্রবি 

বোণে বন্দুক পশ্বনপুমনবাল দল এব বকুণফুদলর হু জমশশে লইয়া কাখ প্রস্থ 

করিবে । এই কাব পান করি ল অপর বিদ্রণি স্ব কল যার (বিহ্রবি চি )॥ শরীন্রাভযন্্রে বে 

কোন স্থান জাত কোড কে বিদ্ধ বঙ্গে । শিবার এবস্সমণ এক প্রকার বিল্বি। (8। ব্যলে 

বরলহক-_গ্াশীদুন্ধ উত্তমরূপে পিট বরপ্াাকর প্রাশপ বিল বাঙ্গ ((মাচিল ) বিনট হর 

(সুহালণ ছি )। 

ভাবপ্রনাশ-বাতভবেদনাৰ বক্ুণহল_পাতাল্জ (কীঞ্গিলন) সষ্িলা এ বক 

পেন ছাল স্ব” পুকক £লেপ পিল বানুদরন্য পবননা বন প্রশানলহর (7 হাহ) 

বব)-চবকেব শলশমনিতে বরানহ সশালপপ দষ্ট হয় নাঃ তিমন্ঘ্ধ চিশিহ 

সি অহী সিকষলা জিপি আয-কিন্ত বধ বহ ব্যবহাহ নাহ সশ্রতেন আুহী 
কিবা বিড্রবি ভিকিসশায় কেবল ব! জন্য একটা কন্তর সহিতও বন্দর প্রজ্রোগ পাই বলা 

পনের বাশ আছে। বাশ্ভউও জেই গুলহহ এব ষ্টার হল ) হস্দদ্বলশরী এব 

বি-তে বরশাদিশন ব্যবহার করিযণছন | প্রচন্দিত বৈহছক এ্স্থের মব্য হুন্দকত শিন্ধিযাশেই 

সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে 'অশ্যলী ও হিলিতে বরুপ বাবস্বক হতে দেপি। চত্রোক্তি বুল্দেরই 
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ই ২ রি 
অনুবাদ । ধন্বন্তরী যনিঘণ্ট, এবং রাজনিঘণ্টতে ভশ্বরীরোগে বরণর ব্যবহার ৃষ্ট 

হয় না। কতকগুনি বস্ত শ্ুদ্রাকৃতি অশ্বারীকে মুত্রমার্গ ছারা পাতিত করে) ইহা প্রায়ই 

সুরকর। গোক্ষুর, কণটবারী, পুনর্নবা, কীকুড়বীজ প্রভৃতি এই শ্রেধাতন্ত । কতকগুলি বন্ত 
অপেক্ষাকৃত, বৃহৎ অশ্মরীকে চুণ করিরা গ1ভিত করিয়া থকে এবং বস্তিতে পুনঃ অশ্যগীমধ 

নিধারণ করে। বরুণ, তিজ্তালাবু বীজ, বয়েদ্ বেলের পাতা প্রস্থতি এই শ্রেখার অন্তর্গত। 
বরুণ উঃ, অভ্এব ইহার পত্র ও তুকের গ্রলেপ ত্বকের লৌহিত্যোজ্পাদক এবং ১৫ মিনিটের 

অধিক রাঁখিলে। কোস্কা পড়িয়া থাকে। নন্যগণের গব্যে কাহার সতে হানগাতালের 

আাদনে ২:৪টা বক্রণবৃদ্দ বৌগণকরিলেআর যুরোগ হইতে “নার্টার্ড আনয়নের গ্রয়েজন হয় না। 

'নরুণের পত্র বা ত্বক গ্ুরমজলে পেষণ পূর্লাক এলেপ দিলে বি্টারের কানা করে_ ইহা “মাটার্ড 

অপেক্ষা ফলগ্রদ । গর! ম্যলোকে গবাদি শ্তে ক্রিমি জন্মিলে বাঁ ক্রিগ্রিস্ধয় নিঝারণার্থ পিষ্ট 

বরুণপত্রের গ্রলেপ দিয়া থাকে । বঙ্গসেন আমবাতের পথা নির্দেশ কালে বরুখগপতের উল্লেগ 

রুরিয়াছেন এবং পুতিকর্ণে বরণের উল্লেখ পুর্বাক নিথিযাছেন "বরুবাহর শিখা ঘজপয়বু 
সাধিতম্। পৃতিকর্ীগহং তৈলন্।” 

00750189065. 17৩ নং ০০108 8 [0717011)10 ৭170112700 971)01711, 

4১081005 2110. 0592.-107):01810) (01010717301 2710 1111)0111110)116, পতি 10 

1991)010 2191১66110 2720 ঠ0 27007020110 50017011011) 01 1)116.. 4৯৪ 2 01010110 

(1) ০01 197195 0500 1 07005১ 200. 0111275 0190োরতোন, 11) 02107010098 7100- 

(101)5, 0010111)00 ৮101) 101010105 10716051115, 17০91) 10205 2110 00715177100 

৬16) ০০০০০016100 20700. 2190৮ 15 00৮03) 012 70)01)0701957)) 2150 080000 10 
7০০০ ০011১101)0৫- 4১ [১7500 01 01১0 107:03 15 21313110010 9010৯ ০01017৫0০61 

(০ 170110৬2 5৮/০11179 2170 1১001777170 507571101). 27070107018 910101:00 7) লোত 

গে. 0১৩17১০90৩5 01 060 7050- (110617110071070/177017-- [ৎ, বত তি)টাচননাা 

[). 0০.) 

নব্যমত- বরুণত্কৃ-_পাচক। বলা, মৃছরেচক এবং অশারীমগা নিবারক ॥ ইহা 

শা বন্ধক, পিত্তনিঃমরক, মুরূকাঁরক বলিয়া ইহার সুলহক্, শোথ, অশাবী এবং মুত্রদোষ গ্রতি- 

কারার্থ গোক্ুরসহ সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাঁকে। বরুণের আর্জগত্রে এবং মুল নারি- 

কেল-দুগ্ধ ও" ঘুতসহ পেষণপুর্লাক, বাতাক্তান্ত অঙ্গে প্রলেপ এবং স্ৌন্য রোগে খাছনাপে 

'ব্যবহৃত হই থাকে । পদতলের স্টাতি ও দাহ প্রশমনার্থ পিষ্ট বরুণ পত্রের প্রলেপ হিতকর। 

'নালাস্থির ক্গতে লোকে বরণের পাঠা বলতে “মাজিয়া খর” । ( মেটিরিঘা মেভিব অফ, 

ইঞ্ডিয়া_আর,.এন্ কোর খয় খও ৬০ পৃঃ 9) 

মুদেন্ সেরিক্চ ঢ বলেন, বরণের ছাল ম্লিঞ্চ। সরন, ঘবদাদক এবং বলকারী। বরণের 
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গম এব মুশস্াকর ধিলেপ বিলে ত্বক্ লাল হয় এব* ফোসঙ্কা পড়ে । যদি বরণের তু! জা ' 

গরম জের সহিত বাটা ১৯১৫ মিনিটুক্াল লেপ দিদা রাখা যাত্ু, কাহা হইলেই প্রলিগ্র, 

স্কান লরি হয় এব" এন্দদিককাল গ্রলেপী বাণিবে লোস্কা পডে। ঘুরোপ হই আনীত 
মাগার চূর্ণ অপেঙা ইহা অধিক গুণকর॥ ছু ঞকসস বরুণবৃশ্ষ ই/সপাতালের গ্রাস রোপণ 

করিলে আর ঝাহ প্রয়োগার্থ যুরোপ হইতে আমদানী সাহার্ডের প্রয়োভন থাকে ন/। মুলে 
বকেও এই গুণ বেশ আছে তাৰ ইতা প্রচুর পরিমাণে সগৃহীত হনয় ভর্ঘট। ব্রণের ছলি 
ফোন কোন প্রকার মুত্র সম্বধাপ্র পীড়া উপকারী, যে মকল-চস্মবোগে সাধারদত* সাম 

প্যারিশা বাবহারের প্র্থাজন হয় স্ইে কশ স্থল বরণের শক ওঘ়োন্য। পাকস্াতীর 

উপত্তঙ্গনা হেতুঙ্গাত বমনে ৯্হাঁর ব্যবহার প্রশস্ত। 

বলাচতু্টয়-_র্বান্তযনদ 1 

নলা__510য 0০011110112 ক্সলিনলা জন্জনিঙ্গা 5 17017078112 

3:458002. 0২০৬৮) £৮৪৮1০০180100) (1700) মস্কানলা_-5 

1২]10101901169, লালনন্াা__9 41৮9 (৮০ 04৮) 5 75005 

(৬৭0) 5 প্রো ০০1979 

স্সল্যপ্রকন্লা _ নব্রাযা:“ন্ববজাদ্রিকাণ সীনঘাজী। ন্সনি- 

লব্াঘা _ শীনত্রম্বা । লত্তালন্দাম্রা+_ বঙন্তখী “ভীনঘ্্ী “হম 

দা । লাবানন্দাঘা;-- তিন “লন্বাসান্বা।! "লক্কাঘলাঁ সিদ্বা 

দলা ব্বন্দৃজজলা । 

অন্না ভিন্লা লা জাতৃত্া নব্য, লিভীদন্ত। বদিন্লঘঘ , ন্নি 

জী বইআবি ॥ অন্কানন্না নত রীনন্রানাঙ্ মীজুলাতলী | হযন্গস্বিদ্দবী 

ন্যানিদলন্্্বহ ভৃত্ন্গ বাকজজ্দী (লানবলা ) মগ্তঘল্লা জঘা 

জীঘ্য্য ঘুঘন্বঘা । জহুদ্রিনা নয জানুদ্ী নবঘিশ্লবিন্ধাবজিন্)॥ ঘানসিদ্মাদ 



১১৮ বলাচতুক্টয়__লন্ধান্বনুনন্ । হল 

সানি অন্য" ্ ষ্ব' অন্বাবরন্রল্।- অল্লান্ানিনলা নরল:নস্বানন্ননা নল্বা। ক্সল্তা 

হ্াজনন্ধা নি অন্বানা: ঘস্ব' লনল্। নন্ দিন্মনানলিত 
মাছি অন্' ভ্ননন্ত 

জক্কুলিন্। ভি প্লান নালান্তনভ্হলাজ্মলল্ । অললন্নহীঘলিঘয্ত্: । 

ন্রল্লাগনিনিজা সন্তা তিলানিঘাহনাস্নী | অন্বলীত্মসভা সরি 

হীলব্রিসীনিনী ॥ অঙ্তানন্ধা নত ভুভীমনানাম:সীজনাসনী | জ্যন্ত্রত্রিবী- 

অত্মা ভিলভলবন্থাহিষ্বী ॥. লশ্যাব্লা লাবালল্জা জদাবীছ্যা যহক্বাঘা । 

বতনিকদ্তলানী লব্মতিননিজাহজিন্। লিনা জত্তানিলব্বা লালমী জলি- 

লাঙ্নী । হালনছ্যানিদক্ডহিজী ভীঘ্সানলী দহ্যা॥ ভাবজজ্া লগ্তা- 

ক্মস্লা বল ল্লিভীমন্কা। না হু: সীল তলবন্রান্বনিনাজ্মলী বাজলিঘবত্: | 

রা অন্ধালন্রভবব্দূ জীন" জগ্ুতং অল্লক্ধান্নিলপন্। ল্লাঘএ' ব্যাস্থি নলীবাল- 

বিলাভলজননাগনল।  নলগান্নুলন্বনুশ্শ লীন" অ্বজীব্গকহল। ল্ুলালি- 

বাব" জনি ভডপীনল জন: স্ববল্মস্ভালন্া জন্ভু লনন্বানান্ত্ীলনী । সল্ঘা- 

ভুনিলন্জা লন্ব' অনলা ল্িলন্বা ললস্। শলালসক্সায: | 

লস্থা কৃমা লব ন্ত্যা ম্স্িশী বানঘিন্ললিন। লল্লানলন্বগন্ঘন 

জন্তু লীনা লনদ্বিলা। বাজলন্ন: | 

ব্াননাগ্র লাননন্তানুন্মল্--* লাশবন্বানুল্রানি অন্য মু 

জিলা লা বাতীভ্ম মন্লব্রন্। জীব ন্রক্নীবলণিলবী মান্িনভিজলক্দ্রীঘাল। 

সঁনন্লহপনীলাভুহ্ লঙস্নললব্লানৃহ্রিভতনীনি লাল" দু ব্য” (ভি: € ক্স:)। 

২) ভ্রনলঘধীনাননব্ানুক্বন্_-“ঘিনল্লানবললাবত্যাবটিনিনইলন্।
 ঘর 

্লীহরূন' লাষ' লীহত্্রন্লি হননবূূ। হন সন্ীষা: ঘ্বভাবুনলাবীহরজহ; অহ: । 



২. বলাচতুষ্টফ-__ললাস্বন্তুতযনূ। ১১৯ 

(শি: ৫২ ক্:)। কে) ভ্রালল্যাম্বী লাবনলানূন্রল্-_জাকজহীমি জা . 

বলাহীলা' অবিন্ঘঘকৃ” (বি: হছন্ম:)। ৫) বনি লল্লালূবন্ প্হ 

অয: %॥ * অন্রাস্থন' বীন্বুব; স্থনক্লা” । (লি; ই ক্স:)। () ব্াঙগন্ত-২ 

অন্ভানূত্রন.“ছ্যাঙ্ত হ্বীয' লঘা অলা্যস্মিঅহীসিবাল্" (ছি: ০ আঃ) 

৫) জদ্দনিব্র অব্রানুন্তল.* লতা । ছঘযালিমন' ্থান্” । (লিঃ 

₹₹ অ:)। 09 অভ্ালঘঙ্থ দিদাঘাঘাঁ নব্বানূন-“ ভন 

ঘলিলদ্বারী হত্যান্ &॥ * বলাযা: স্বন” « | (বি: €হ আঃ) ভ্) 

নুষ্ছলিনাদথ্াপ্রী লজামৃলন. বলবান্ছল' *। ক্লিন" লিজ্বাঁ- 
স্ব ৮1 । ববি; €২ আ:)। ৫) নুম্যনীঘলাষী বনবানুলস্-_“ * 

অন্ন; | % জনাঘা; আমলা লনা” (জি: €২ ক্সঃ)। (০) 

ন্বানংনী অব্জা-অলান্দদাতন্ধক্দামনা' নল ছীযেল' লদ্রা। বস্তবরক্যলদাক 

আা ঝানাভ্বনালবীলন্্ন্” । (লি: ২৫ ক্ম:)। ন্নহন্মঃ | 

হয্বানাধ নলরামুন._“যশীষাদামাহ' সিক্র বলালুলাঘল' 
অন্প' জা অঅক্াওগলীত ঘিঈন্ জীর্ঘা অম.মঘিবীহন ছানা । ত্র" ঘ্বাবসবান্গ 

ন্ুদন্তজ্ম লাহ্মনদাঁঘি অমন্তিভ্ভনি। হব" হিনরঘ্ন ুঘস্তজ্ৰ অঞ্রঙ্গন' নয- 

ছিনি+। (বি: ২৩ন্ম:)। (২) জ্বামেই অজবান্ত্বন্-* বানু 
লঘাদি রা” (তত; ঞহ আ:)। (২) হবাযলাঘ' স্মলিনভা-_হিন্িঘন 

হহনি্িলেহেহিল” (লি: ২৩ বস: )। মগজ: । 

জন্য অজানৃজন্--“* শ্রলাঘাথ জন্া; দিবা ভব্বহহিভুর: (ি 



১২০ _.. পলাচভুক্টর-ন্লনান্ঘল্ন ৬ 

₹ ক্ম:)। (২9. হাজনঘ্মলি ল্বামুনধন্_ লালন | অন্দীভু' অত 

ছি িউ্যুবিন লা” দি: এ স:)। নাম্লভঃ। 

জীব লামনন্বানৃত্বন্-ন্দু' নাআনন্ানাত্্ লুশী ভুল আনল! 

জ্ীমঙ্াঘলাঘদ্ব' ক1 (কাল নি: )। (২) হলনাস্তৃজ্জ নন্বালুত্ল্-» 

পরুন অজাআা; » তিনব্বা।, লাঘাভ্ঘী নলু্লানআান্:! । ্রানননানি ছি: )। 

(২) ক্সল্জতুত্ী লন্বানুন্বলূ_নলত্তল' দীলা অন্বাঘিত্র' স্ী$লিনস্৭ 

টানি জইিদংত | (জ্ত্ি লি: ॥ (৪) লুলন্ক্ঞ 

স্মনিনল্ান্ৃত্রন্্-_াতী$নিবন্াুলঘা দিন: বলটন্জন্দছুজিন্”' | (লুলজন্ভ- 

বি:)। 0) সহ্ৰ লন্বানৃতল্__ণঅতয.দ্বন্লি লন্বাযা ব্ল ভিল মন 

যন" জীনল্” (্সভ্বত্হ স্বি।),।' নবনাহুল: টু 

ন্সথিন নন্জাননত্রন্ত বানা. % 'ীত' আানাব ক্ষিন্।' (লান- 

যা ন্ি:)। (২) নিজমতল নসকানাভূতরম্ ই মানু, 

নাল । নারী নিশ্বন্যা্িসনতর ন্ি। অ্বজ্জীনজজ্দ' অহিত্াতবস'। নিলামা- 

ইত দ্বিলিভিলসতীযান্' ॥ (লযক্ষি:)। (২) দিক লন্বাদন্বল _ 

 “জীলত্বনলাদলব্বপ্ত্কনিন' বদল্। স্ম্ালনা' লইধিন্ লালভু ঘানল্ ভ্ুলী 

ল নল । লল: মতিন নাজববমন্ধন্। নএউজল্লয্লব্বত্ব দিদ্রব্ক ত্য 

লগ্মলি। (ল;ত্র: ও মা: )। (৪) ব্রদভ্হ্ নক্কনিন্সান্ৃন্বল._ ণ্ভন্না 

্কবিলধান্যা মা নয হুল ু িলম। জীবিলমত ব্যাস 

ধস্তনন। লানরসজাস: | . [. 



ংহ বলীচতুষটব-_-ব্লন্বহম | ১১১ 

ভন্মাহী ঘিনন্তস্তলননালৃন্দন্ _“নিন্ত্সবলাযা লা 

জল য। গ্রিত্ববীন্বখোজ্ধীল হ্বীবতক্দল অন্ধন । দিলি নহন্তগীল দান 

হান লিক্রান | অঘলি জ্রতিনি ম্বীহ শনাণিঘৃন্লাহনুন্বন্ | (ভব্লার বি )। 

(২)-্আানলিচ্জাই আলা বলা লিদ্ঞাঘ জামা নল ছচ্জ ঘর, 
নিল । আউরনানভিত্রান্সে ক 1 (হালপযাঘি ছি )। (₹) ভবানী 

অবান্তর ত্রযন্ত _ ভতীলনতীনলীরনা | হা হবীকম আছ ছরিগগী ভা 

হ্যচহান্বিলা ৷ ভিহান্রলত্তি )) (৪) স্লীদভী অন্তউআাল্বাল-_ ক্সব্বাখহ 

আখি যাযবনস্স্বীহু লিকলানজম। লুদদন জারা ইদিনন। 

(শ্বীঘহ হি) (9) ল্বামললরব্য আন্না হজালিতবিন্যালুল | 

নিদ্থা ঈদ বিঘানবইনু। ুলনীদ্দলিণিত্বান * ।  (ক্সাযান্যলণ্য ছি) 

অন্ধ । 
সবজ্াবুমা লামবন্নাহব __ 'ক্মাহিভ্রিদ্যালত্য লনলাল্ঘুহিনী 

রন্থ | আন্ীনুলহইলীয়ন নকতিহন । (ত্য বব €ম্স)। জানব । 

বলাচভুষবের ভাবানাশ_বশ লন শ্বেত বেশ! লো 

যাদেবী বা ঝাঁদেলী। পি--টট শী ল্যান) আসলশোপ বলিস 7 

লগুটিকণা পির হ টা বোর চিকপা! গু বস্দানা ন্ট ক২বেণ শবণ অতি 

ধলাব_ব -পেউারি ঝাপিপেটারি। কে বমঠরমা ডকি। শি কী ককহিদ! 

ম._বিকদ্ধলী আবঈ কাণলী। শু -খপাট্য। ক ুদুছরবে& মহাঁবলাক__বা 

বডলীপবেছ্লা। হি-স্হদেশী। -ভাঙ্গুভী) ও -সহদেবী। নী নেচিন্টী । 

-. পিত্রিনা ক-ব্মুভরবে। নাঁশবলাব-বা _গোরস্চ প্িরাল। ছি _গঙ্গেরল 

শুশমবঙ্গী। ম _গথেটী গাঁ ও লমণা। ক-বইণরুকে। 

তি 



১২৩ বলাচতুষ্টয় নন্বাননন্। ?২হ 

বলাচতুক্টয়ের অন্বর্থসংজ্ঞা-_বলার_-“খরকা্টিকা” "্নীতগাকী”। অতিবলার 
-_"দ্ীতপুত্পা,” । মহাঁবলার_ ব্বর্ষপু্দী,শ “গীতপুঙ্পী,” প্ৰৃহত্ফণা"। মাগবলার- 

“্থরগন্ধা,” প্যহাশীখা,? শ্মহাপত্রাত প্মহাকলাত পচতুক্ষলা? । 

পরিচয়ে মতভেদ _বলার নানাজাতি-তনাধ্যে বৈদ্থকে “বলাগঞ্ক” উ্বধা্থ 

ব্যবহৃত হর়। বলাঁচতুষ্টয়ে রাজবলা যোগ করিলে, বলাপঞ্চক হয়। চক্রপাণি, গারক ণ“নশে- 

মাঁনিপর বল্যবর্গের টাকায় লিখিযাছেন_“অতিবলা গীতবলা ”। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্ট,কার 

ভদ্রোদনী শব্দ কেবল বলার, এবং রাজনিবণ্ট,কার উহাকে বলা এবং নাঁগবলার গর্যযায়ে 

পাঠ করিয়াছেন। ধন্ত্তরীরনিঘণ্ট তৈ-_বাট্যাচনী শব্দ মহাবলার পর্যারে গঠিভ 

হইয়ছে। কিন্তু এই বল্যবার্গর টীকাঁতেই চক্রপাণি লিখিয়াছেন_্বাট্যায়নী খেতবন! 

ভদ্দৌদনী 'পীভবলা”। টক্রংগ্রের. বাতব্যাপি চিকিৎসার টাকার ণ্বলাস্িজঃ” 

গাঠের বাখ্যাপ্রদ্গে শিবদাস লিখিয়াছেন_প্বলা পীতপুষ্পা অতিবলা শ্বেত 

পুষ্প” পুনশ্চ বঙ্ছচিকিৎসোক্ত নাগবলারতের বাখ্যায আছে “আতিবলা গোরক্গতগ্ুলৈব” 

আবার চরকটীকার (১৫ আঃ সং) চক্রপাণি লিখিঘাছেন প্নাগবলা গোরক্ত গুলা? । 

ূর্বাচার্ন্যাগণের এই বিসম্বাদিতের ব্যাথ্যা নিশ্্রয়েভন। বল।র যে নানা জাতি দৃষ্ট হইয়। থাকে 
তম্মাদ্য অনেকেরই পুশ গীভবর্ণ, সুতরাং “গীতবলা” বা “্গীতপুজ্প।” শন বলার ইতরব্যব- 

চ্ছেনকরূপে ব্যবহৃত হইত্তে পারে ন।। প্রাসীনগণের ঘতভেৰ গ্ররর্শিত হইল। ভর্নাটীনগণও 

থে বলার ন'টিন্ নাম নির্দেশে অবিসদ্ানী নহেন, ইহা শিরোদেশোদ্ধত আটিন্ নানগুলি পাঠ 
ববিলেই প্রতীত হইবে প্রাচীনগন কর্ভক স্ঞ্ মতভেদাবর্ধে পতিত জনের, বলার পরিচয় 

তন্ধনির্ণয় ছু ইহা! হৃদর্দঘ করিরাই ভাবগ্রকাঁশকার বলচতুষ্টথের হিন্দি ভাঘানাস 

নির্দেশ করিরা, উহাদের দ্বরূপ নিগ্ধীরণ 'অনারাণসাধ্য করিয়াছেন । ইতর বাবচ্ছ্রার্থ 

আমরা বলাচতুষ্টবের গ্রভকের স্বরণ বর্ণন, সংক্ষেপে লিখিতেছি। 

বলা- লোক প্রশিদ্ধ গীতবেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলা উভগ্নই বলা শববঢা। গীতি- 

বেড়েলাঁ, গলিগ্াগে পথিগার্শে ব্রত অধভসগুভ হইয়া পাকে উত্ভগ ক্ষেত্রে বপূর্বাক 

গ।লিত হইলে, ইহা নলধ্পান উচ্চতা প্াথু রী থাঁবে। বেচবিহানের 'আরণ্া বগা, 

আটের বনাবলাগেগন উক্চতর। সুনদ্ধিত না, হইলে ইহার প(তা প্রার তুলদীর পাতার 

মত, পালিত ভইলে পাটের বা পর্চের গাছের মত ইহ হাও প্রায় অশ।থ হই! গ গানেও বন্যা 

বহার হরশাগাদিত স্মুপ। পুষ্প, হুর গীতবর্ণ। ফল, ছোট, বহ্রীপপূর্ণ। শ্বেতবেড়েলার 

ফুল শাদা! পত্র ও গীভবেড়েলার সৃশ নহে বিধি রি আঁছে। 
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অতিবলা- কাহার মতে শ্বেত বেডলাই শঅতিবলা, ভাবপকাশকরি অভিবলার শিশ্দি 

দান “ককৃহিগা লিখিয়া্ছেন । *ককতিয়াশ কলিলে একদল হিনুস্থানের লোক খাহা বুঝির! থাক, 

ঘা লা -পেটাঁরি” বসল আমশ ঠিকু তাহাই বুঝিঞ খাকি। অক্ঞব ভাবপ্রজাশোক্ত 

ভাযানা7 আদৃভ হইলে অতিবশা পেটারি শ্বেতবেডল হইতে পারে না। বৃন্দ ₹ত সিদ্ধ 

যোঁশেব হাতপ্রিকারে পঠিত নারাযণউতলোভ প্বশা চাতিবশাটিব পাঠের ব্যা টা 

ভ্রীন্ঠও শিখিযাছেন “ অনিবন পে্টার্রিকণ প্রসিদ্ধ | বান  পেটাবি যন্ধজন পৃ 
চিত। তথাপি অতেন্র সুলভ। প্রতীহির জঠ এগ্ছলে ষণ্নেপে বর্ণিত হইতোছ। পেটাবির 

দুুগ লন্য্যের কটী নলান উচ্চ হয়। পাতা! চৌডা শুভ্র রোমণছিত, পত্রৰৃত্ত দীর্ঘ। শরতে 

পুশ্পিত এব" খাত ফুল পরিপক হন্গ। দীঘরৃন্ত, এক একটা পুষ্প ধারণকরে। যন 

বিচি চত্রান্কতি প্রায় ১৮ _২* টী ত'্জ মণ্ডশাকা'র সন্বিবিষ্ট। প্রতি ভাদ বীজ থকে। 

ঘালপকরা ফশ পইগ ছাপ দেষ্। বক্সবণ এব কবি লিখত অন্তিবলান লন নামই 

আহার নিকট সঙ্গত বলিগা বোধ হয়। 

মহাঁবলা- হিন্ৃগ্থানে "্সহদেরী” ঝলিলে বে শাছাক বুঝ য় সেই শাছের পৃথকৃ কোন 

বাউলা নান নাই। ইহা লীত বেড়েলা নামেই পরিচিত । পর্কবর্ণিও পীতপুশ বলা হইতে 
ইহাকে পৃথক্ কত্রিবার জত আনরা ইহার ব ওল নাম “বড় পীত বোডপা* লিখিয়াহি। পত্র 

দুল, কর্কশ, যল, পুত্র, গোল ও কণ্টকব্যাপ্র » ইহাই পহীবশার ইতরব্যবচচ্ছদক চিহ। 
মহাবলার পুষ্প পীতবর্ণ এব" ইহা “বরপুষ্পী | 

নাণবলা__হিশুহানের লোকের নিকট বেশছ'গঙ্গেরন ব! গুস্সকরী নামে পরি চঙ 
ভাহার সহিত সংদেহীন অর্থাৎ মহাহলার সানৃশ্ত আছে। নাগধালার বিশ্ষহ এই_মহাবলার 

পত্র অনল ও ইহার পত্র স্থল ও চিকিত এব ফুল গোশাপী রঙের ॥ মহাবলাপেক্ষা ইহার ঘল 
বৃহত্তর এবং পক ফল স্ব পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া ঘায়। ইহাই বঙ্গে ভিবগৃরর্ণের নিকট 

গোরক্ষচাকুলে নাষে পারচিত ! বঙ্গের বিল্ছি প্রাদশে, আন্ত লোকে কত কি যে লাগবল! 

ভ্রমে ব্যবহার করিয়া থাকে; অননন্ধিংস্থ অনসন্ধান করিলে নিঃস*শয় বিশ্িত হইবেন। শন্য 

গণের মবো কেহ হা 5 ৯1৮৩ কেহ 5 57195 কে নাগবনা ধশির'ছেন। আমার বোধ 

হয়, বন্ধত্তবীঘনিষণ্ট-্ত নাগবলার অবর্থ ন মণ্ডল পাঠ কহিলে প্রেমসাবান্ পাঠক, বর্ণ 

লিবিভ 5 072৮৩ 1৩৯১ কই নাশ্বস্! বলিয়া সিপাস্থ করিকন। 

উধবার্থ ব্যবহার-_আার্জ দূলহক, ও পত্র। তৈশাদিহ কাত্যরপ সমগ্র স্ুপ বাস্ৃত 
হয়! মাত্র যুবক কার৫-১ তোশা। ষশহক চর্ণ২-৮ আনা 
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বৈদ্যাকে বলাচতুষ্টয়ের ব্যবহার | 

চরক- _রসার়নার্থ নাগবলা_ ন।গবণা দৃলত্বক্তূর্ণ গব্যছুগ্ধের সহিত বিষ সধু দ্বত 

ঘৌগে সেবন করিবে। ধন গরিগাক প্রাণ হইলে, শালি, যষ্িক ধাহোর অন ছু ঘৃতমহ 

ভোজন করিবে। সংঘভ হইয়া, এক বত্সর কথিত পথ্য গেবন পুর্দাক ইঘব ব্যব্ঘার করিলে 

জরাগ্রন্ত না হইয়া একশত বতসর জীবিত য় (চিঃ১অ:)। (২) উরঃকির্ত ও 

দররোগে নাগবলামূল- দেশকাল পারান্ধমারে ভ্রসে মাত্রা বন্ধিত করিছা নাঁগবলাহজ। 

রা গব্দদ্ধ যোগে এক দান নেঝন করিবে । উবধ মেবনকালে আল গরিতাগপুর্বাক 

বল দুধ গান করিবে। এই নাগবলারসারন, গুইি। বল এবং আরোগ্য দান করে (চিঃ 

৬ভঃ)। (৩) বাঁতব্যাধিতে নাগনলাসুলব বলার কাথ। বলার কনক এবং গবাদু্ধ অহ 

রর ক পু ভিন তৈলের অভ্যব, বাভব্যাধির পক্গে হিতকর (চিঃ ২৮ অঃ) ।€) 

বভপিভে নলানুল লীরপরিভাবান্গানে বলানুগের ক্ষাথ প্রস্থত করিল, সন্তণিন্তরোগীকে 

পান করাঈবে (টিং ৫ অঃ)। ৫) রজার্শোরোগে নল।শুল-বণাদুন এবং পুর়িপণীর 

কাখছারা সদিত বৈয়ের পের বে অর্শোরোপীর বুভজাব হইতেছে তাহাকে 

পান করাইলে, পুহুজাব ৫ পাইভে পারে (চিঃ ৯ 'জঃ)।1 1৬) কককত- 

বিনর্পে বলাঘুল_ককগ বিসপে বলাদুন। গেবপূর্দক গ্রমেণ দিনে (চিত ১৯) 
(৭) মদাতারের পি রা বলাগুল_ন্থিভ মাতার রোটিকে বগানুল ছারা গথিত 
জল গান করিতে দিনে (চি ১২ অহ) (৮) ভ্রণনির্বাপণে বলাসুল-খেহবেডেশার 

গর্ত ঘুলহক গেবণণুর্ব বরণে প্রনেন দিলে, ক্ষোটকের দাহ লৌহিভ্যদি নিবৃত্তি পাইপ ফোড়া 

“সিল বায় (টিং ১৩ অঃ) (0৯ অণশোবনার্থ বল রর বখদার। 
চিত ধৌভ করিহো, তেন কদর্াজাব নিবৃদ্তি পাইন চিঃ ১৩ ঘঃ)। ০১০) 

যথা বিধি, শত বা 

ধার পাক করিয়া, ভভাদ করিলে বাঙতরভ ও বাতক্যাপি নিবন্তি পায় (চিঃ ২৯ আঃ) 

( 

বাতরত্তে বলাঁসুল-বআার ক্কাথ, কক 9 তৈলসম দুগ্ধ সহ তি লাতিন 

এ রপাঁরনার্ঘ বলাপুল-কুটা গ্রবেণপুর্নাক যোগাসাতায় শোহবেডেলার 
নতৃর্ণ ভগ্নহ পান করিবে, উবধ ভার্ণ হইলে দুধ ঘ্তবোগে আন ভজন করিবে । এইনপ 
দশ রঃ উপ ঘেবনে ১২শ বর্ধ এবং শভ দিবস সেবনে শত বর্ঘ অজরাগন্ত থাকা যায় (টিং 

রদ্ধগার গৃহে বামপুর্দুক 

৯৪ 

্ 

২৭ মগ) রন।নন ভুইগ্রকার কুটাপ্রাবেশিক এবং লাহাতপিক। 



৫২ ধলাচত্ুক্টঘ-_ অলানন্তুভয়ন্। ১২৫ 

বন্ত্রারা সর্ধা্ঘ আচ্ছাদিত রাখিয়া, যে বনাফন ওউষব সেবন করিতে হয়, তাহাকে কুটীপ্রাবেশিক * 

এবং যাহা দেবনকালে বাতাতপ সেবন নিবিদ্ধ নহে তাহাণক বাতাতপিক ব1 সৌধানারুতিক 

ব্রপারন বলে। চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশাদি গ্রবর্ব কৃটীপ্রবেশিক বসান । কুটাপ্রবেশিক 

রসায়ন বিভ্তহীনের অবোগ্য। এত্থিবরণ চরক চিকিৎসিত স্থানর প্রথসাধ্যায়ে অনুসন্ধেয় 1 

(২) ন্বরভেদে বলামূল_বাহার স্বরভন্গ হইয়াছে তাহাকে বলামুলহবক্ঠণ মধুগবাগ্বতছার 

আপু কবিয়া পান করাইবে ( উঃ ৫৩ অঃ) । (৩) রসাষনার্থ অতিবলা-_কুঈীপ্রবেশ- 

পুর্ধাক যোগ্য মাত্রার অতিবলার মূলক ( পে্টারি মৃলতবক্) ঈষহুঞ্চন্লব সহিত পান কবি) 
এবং বলা সেবনকালে যে প্রকার আহার বিবি উপৰিষ্ট হইয়াছে তাহাই অনুসরণ করিতে 

হষ্টবে (চিত ২৭ অঃ)। গ্শ্রুত বলিম্মাছন “বলকামানাং শোণিতচ্ছর্দরতা” বিরিচামান! 

নাঞ্চোপনিশ্টতে” শ্ৃতবাং ইহা কেবল রসারন নহে । 

ধাগ্ভট জীর্নভ্ূবে বলামুল_ব্সার বাথককারা পক ব্য, যোগ্যমাহায় 

দেবন কবিলে জীদ্দির প্রশনিত হয় (চিঃ ১০ আঃ) (২) বাঁজবন্ননাঘ বলামূল-বশার্র 

কন্ধ এবং স্বৃতির দশগুণ শৰ্যহ$ দ্বাবা, পর ঘত, যক্সরোগীব পঙ্গে হিতলর চিঃ ৫ অঃ)। 

চক্রদ্ত হদ্রোগে নাগবলাূল-_গোবচাকুদ্পর মৃশ্হক্ত্ ঈবহুধঃ গব্যপ্ধে 
সহিত পান খবিবে। ইভা কালশ্বাদান্গিত হৃদ্রোশে হিতকর (হ্দ্রাগ চিঃ)। (২) 

অববাছকে বলাগুল_ববা্কনান বাতব্যাবিতে বশাযৃলপর ম্বরস বা কাথ নামিকাছারাঃ 

অসমর্থপাক্ষ সুখী! পান কবিনে (ঝাতব্যাবি চি:)। (৩) অন্্রৃদ্ধিরোগে বলামূল__ 
ক্গীবপরিভাষান্থপারে বলামূলত্বকের কাথ প্রন্তত করিন। তাহাতে এবগ নৈল প্রান্ষপপুর্নকি 

ঈষছুষাবন্থায় পান করিবে । ইহা সেবনে অচি"রাৎপন্ অন্তদ্ধি জর করাধার (বৃদ্ধিরোগ চি:)। €) 

মৃত্রকুচ্ছে, অতিবলামূল_মতিবশাব (পেটারি ) দূলমকের কাথ পান কৰিলে, মর্সপ্রতার 

মু্রচ্, প্রশমিত হয় (মুত্ররচ্ছ, চিঃ)। (৫) প্রদরে বলাদূল_ব্ল মশক ছক্ষে পেষণ 

পুর্দক মধুষোগে ছুগ্ধের সহিত সালোডিত কবিয়া পান করিব উহা প্রবার হিতকর 

ভাবপ্রক(শ-অদ্দিতবঃতন্াধিতে বলামূল_ক্ষীরপরিভাবাছসাবে প্রত ধলাকাধ, 

বাতায়ক অর্জিতে হিতকর (বাতব্যাধি চিং)) €২) বিবমভ্বরে মহাবল|সুল-যহাবলা- 

মুশহক ও শুঠীর কথ ই তিন দিন সেবন করিলেঈ প্তকম্পপররিদাহযুকত ব্বিষ্জর নিবৃত্ত 

পায় (অর চিঃ)। (৩) ফিরদ্ররোগে গীতবলাপত্র_পীতপুপ বযার পত্ররদ এবং 
অগ্ধ ভোলা পারদ পানিতলে স্থাপনপুর্জক, পারদ যাব অনৃহঠ না হয় তাবৎ পাণিদষে পরস্পর 

ঘর্ষন করিতে থাকিবে সপ্তাহকীশ এইন্ধপ করিবে। অন্তর ও ল্প তা করিথ ভোকসন 



১২৬ বলাচতুউয়__লব্বান্ন্তবল্ । ই 

করিবে। ইহা কির রৌগ (সিফিলিশ,) নাশক (মঃখঃ ৪ ভঃ)। (৪) লোহিতগদরে 

কম্কতিকা__রক্তপ্রদরে, অতিবলা অর্থাৎ পেটারির মুগত্বকের স্গ্ার্ণ চিনি ও মধু যোগে 

সেবন করিবে । (প্রদর চিঃ )। 

বঙ্গসেন- উন্মাদে শ্বেতপুষ্প বলা গ্রগ্নোগ বিবি ১ এণ্ড ২* পুঃ দেখ )। (২) 

সর্বববাতবিকারে বলা-_বলার কাথ, কন্ম এবং তৈলসম গন্যহুপ্ধ যোগে বথাবিগি গরু ভিম 

'তৈলের অভ্যঙ্গ, সর্ববাতবিকাঁরে হিতকর (বাতবাধি চিঃ)। (৩) উন্লোএাহে বলাগুল- 

স্বরস _উরোগ্রহগ্রস্ত রোগী বলামৃলের রন হিঙ্গ,মহ পান করিবে ( উরোএহ চিঃ)। (৪) 

শ্লীপদে সহদেবাঘুল- মহাবলার আর্দযূলত্বক্ এবং হরিতাল ধিঞিঃ২ জলসহ একত্র উত্তপ- 

রূপ পেবণপুর্বক লেপন করিলে, চিরকাল 'আপাধ্য শলীপদও (গোদ্) প্রশমিত হইয়। খকে। 

(হ্রীপদ চিঃ)। (৫) আঁগন্তব্রণে বলামূল-নলামূল এবং অপ।মার্গে মূলের কলস যথা- 

বিধি পরু তিলভৈল আগন্থব্রণে (অর্থাৎ অগিশক্াদি রুত্ষভ ) হিভবর ( আগন্থব্রণ চিং )। 

শাঙধর- সগ্যোত্রণে নাগবলা স্বরস-_খড়গাদি ছানা কোন অগ্র ছিন্ন হইবামাত্র 

নাগবল মু স্বরম সেচন করিলে, বেদনা জনাতে পরে না (১য় খঃ ১ অহ)। 

বক্তব্য-_বগ্কে "্বলাদরং” "বলাস্তিঅং” শব্দের প্রয়োগ আছে । টীকাকারগণ বলছ, 

বলাত্রয়ের অর্থ ঘেদগ নির্দেশ করিনাছেন, পাঠাকের 'অবগভিত জন্য এগ্রলে তাহাই উদ্ধত 

হঈতেছে। প্বলাদ্য়ং বলাহতিবলা চ” (অরুণ-_স্ুঃ ১৫ আঃ) | বণাস্তিঅঃ ইতি বল|। ভতি- 

বলা, নাগবল! ইতি খ্যাতা-( শিবদ।স -বাতবা।ধি চিঃ)। 
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হত বববুল-_অন্নুল:॥ ১৭ 
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12272 27 229-11 ০92) 

নব্যমত-_বলামুল-_ শীত, কষায়, তিক্তবলা, জর, দি এসং মুরল। শুঠের 

মহিত ইহা, জর, মুহ্রাদ(ষ এবং ব্যত ব্যবহ্বত্ হই থাক । অ্িগ্ধতা মম্পাদক বলিক্কা, ইহা 

রল পশণোরিয়া”, প্রদর এবং গ্রহণী রোগে সেব্য। কপোত নিষ্ঠার সহিত বলাসুলছ্ক পেষণ- 

পূর্বক, তদ্থারা পন্ক ক্ফোটক প্রক্প্র কবি'ল, বিদী হইরা যায়) “চোক্ উঠিলে” চক্কুর উপরি 

অখণ্ড পেটারির পত্র স্থাপন করিবে। ( ঘেটরিয়া মেডিক! অফ. ইডিয়া_আর, এন, 
ক্ষোরি-_ংয় খণ্ড--১০০ পৃঃ) । 

পেটারিব মূলত্ববৃ-ীত ও মুত্রবর, অভএব ইহা ণগণোরিয়া'। মূতরোধ প্রন্থত 

পীডায় হিতবর | ইহার বীজ, দ্গিগ্চ। (এ ২য় খণ্ড ৯২ পৃঃ)। 

বৰুল-_বজ্কু:। 

ঘল্মুনঃ অন্গৃহত। বলগীন্ন:-4১০50 0410) ই যাঃ০9র 40002 

সবিল্বব্র্সাদিল্া অন্সা-_ যমজ: “হীপ্বজয্ত? “নীঘ্ৰ 

জব্ত:” "ঘন: “ছীনন্্:৮ “অত্ঘহ্লীহিনী,” “যালাদ্ল:” প্থনি- 
মীস+৮ প্রকৃধীসঃ" “্রিঅমহঃ: | বাষাসজ্াজিন্দা ভ্লা_ “হদ্ানাজ£” | 

লান্বনতন্ [বয-হক্াজ৮' প্মমান্ত: িন্তভ্হায:? প্ভুলজব্তঙ্ম:? 

িঘুজবত:? ॥ 

নক্ন জনাযীহ্য; জক্দমোঘাদেছ: । প্সালহজালিলাহপ্প; নিন্ল- 

ছান্বানিলাঞ্জল: । জানত নববী হৃদ্ী তানামযবিলাজন্। ছিন্মজঘ্ব 



১২৮ . বুল লু হত 

জনাতীহ্য: লাকল্হানল্দাহ; | বাজনিঘব্ঠ: ॥ জ্বল: নদ্নতৃস্বা্থী 

ন্ন্জলিন্নানন্থ: । শানসন্যাঙ্গ; | 

নথৃ্ত্র ন্ব নিতাঁজী শ্ান্ধী ঘিন্লানিজাসন্ত:। ্লানিআাহঘিল্লাজন্ক 

সহুহলাসন; | জকলঘন্লালজ: জীন: আীন্িলস্মুনিনাবমা: | স্লানঅনস্িনা ॥ 

নভম চে্ী ক" নিত জান' হক । জনান' জন্য: জীন' ত্বন' আদ 

ঘিলন্বল। ন্্লিভব্ত্হলাক্মহ: | 

আলিজাহী অলীন্বন্:_- “নাক: জীলন্ননজ্নীন্লভ্লান দীনী$লি- 

বাবা" (ব্সনিঘাহ ভি: )। (২) তলভ্গী হলীন্ ভূ: নলীলহুবন জন 4: 

* বভল ক তঘন্জন্হ' হল । (তন্ত্র লি; )। ন্নল্ীত্ল: | 

ব্ৰাভ্রজতীতী নলীনীভজ্--লনবন্ত লুল" লীজ' ঘি" সবি সনী- 
নান” (কাবু ভরি:)। (২) ললভ্ান বললভুল:--“নববৃভন্লি-্ধান্ী 

ল্গীষ্ুনষ্ব্ল্ললান্। ললব্লানী ললক্জ্ীন' লগ্ুযুানরস্নঃ'' (ললহীম লি:)। 

(২) বিল বন্লক্বকসামানুশী অধত্তললভিিলজতলনন্' দিইলু। 
শীন লাকি লল্ অক নজুবাহলিল" ভন । (অং্ন দ্বি:)। লা্পক্জাস: | 

লিজ্ধাৰ হ.নল্যম্বভ :_ব্ভুললমুলসলক্্য হুঘ: সালান্রসীকনি। 
অ্ানিনাত্ন্। কান: | 

জন্জীৃত নন্নুললন্দ_“নদুল্মত্য জন্ব' ডা জাঘহীন্ অন্ন ন্। 

দ্র: জদাবন্ত নানন্ আান্ছল লাবনদ্। ললন্ দিঈন্ লন্র্ণঘুন' ন্গমীজী- 

লিনাগনত। নিঘবন্লাভাক্য ীমী5র' অভীহ্হলদি পলল্'! | (তহুহ্হীল লিঃ )। 

অঙ্্ক্মিন; 



২০ বববুল--নল্গুলঃ ॥ ১২৯ 

বব্বুলের ভাষানাম-বাঁচ বাবজাগাছ। হিঃ_ববুর, কীকর 1 মঃ_ বাহুহ্ঠ, বাবুচ্ঠ 

কীকর। শঃ_বাবল্। কঃ -পুলই' তৈঃ_বলবন্তড, লনতুক্বঃ উ:গুইডা। বদল 

রোনকডি। দাক্ষি-_-কলি কিকর। কাঃ-সুগিলাং। অঃ__অগ্তগিলাং। 

বব্বূলের পরিচযজ্ঞাপিকা! সংজ্ঞা_+ঘুগ্কণ্ট;”  দীর্ঘকণ্টকঃ” তীক্ষকণ্টক 
বুকস” ২ শীতপুষ্প,? যটপদামদিনী,” “মাঁজ'ফল,” পণক্রিবীজ,” দূঢবীজ “অনতক্গয” ॥ 

গুণপ্রকাণিকা সংজা_একফান্তক”॥। জালবর্বর [রের-“ছযাক/” “হ্সশাধ”, 
তনুচ্ছায়,” পস্থুলকণ্টক,” পরন্ধ,ক্ট?। 

বননি-ব্লরৃক পৰিপার্শে ও জলাশযাগর ছুমিতে হয়ং জনি! থাকে। উপরি 
লিখিত অনবর্থ নামগুলিই ইহার যাথষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে তথাপি ব্যাখ্যান্বন্পপ কিঞিৎ 
লিথিতেছি। পত্র, আমলকীব গজপেক্ষাও শুজতর। সাধাবণ বৃত্তে প্রান ১৫ যোজ পাতা 

থাকে। কণ্টক_দৃঘ, ভীক্কাগ্র এবং শুহবব্ণ। পুষ্প,-বরুলাকৃতি, লীতব, দীরবদীৰ 

ৃস্তে স্থিত এবং কিকিং হগদ্ধি শতকালে পুশ্পিত হয়। শিন্ছি, দীর্ঘ ধূরবর্ণ এবং বীনগঘয়ের 

মধ্যেভাগে সন্ুচিত। বব্বুলনির্ধ্যাস (বাব্লার আঠা! ) শ্রীন্কালে স্গ্রহ করিতে হয়। 

বৈশাখে, পু্বদরলরক্ষের ওকে স্থানে স্থানে অন্্রাঘাপ্ত করিলে, শুভ্রবর্ণ নির্যাস নির্গত 

হইয়া থকে । আব এক প্রকার বব্ুলবক্ষ দই হর, ইহার কণ্টক স্ুদ্র এবং অন। শশী, 

'তিদূল লঙ্ষার নত, অগ্রভাগে কিকি২বক্র) ইহাই নিঘটংক্ত আহখর্বর ব কিন! নিশ্চয় 

জানা যায় না। তবে ইহাকে সশে বব্ধুল বল! যাইতে পারে। প্রধদো বাল আনি কো- 

বিহারে দেখি নাই। শেবোক্ত বব্বুল স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ কব্সিছি। ইহা কোচধিহ ৭ 
প্গরাথ পাগল” পূর্ববঙ্গ “কাটা নাগেখর 'সামে খাত ॥ ইহাব পু দেখি বুল 7 কিন্ত 

তদপেক্ষা সুগন্ধি। যাহা লোকতঃ পগুয়ে "বাবলা" নামে প্রসিন্ধ তাহা বস্ততঃ ৭ ল নহে 

উহ! এক প্রকার খনির। (প্থদির' দেখ)। কবি বব্বুল বৃঙ্ষকে মঙোবন পুর্ণ 

বলিস্কাছেন _ 

গগাত্রা বন্টকম*কটৎ প্রবিরলচ্ছায়া ন চায়/স্যৎ। 

নির্নষঃ কুন্থমোৎকর স্তবকশং ন ক্ষুহিনাশক্ষমস্ ॥ 

ববব্প্রম। মুস্মেতি ন লন অতভাবদ।ভ!মহো। 
হৃন্তেষামপি শাখিনাং ফলবতাং গুপ্ত বৃতির্জীয়তে? ॥ 

উষধার্থ ব্যবহার পত্র, ত্বক, নির্যাস বীজ | মাত্রা পত্রকন্--৪-৮ আলা 

চা] 



ৃ হারার, 
১৩০ বববুল__নহ্বুনর: | ধহ 

তবক্রাথ--৪--১০ তোলা । আঠ।-৪ আন1-_১ ভোগা। বাদক ২৪ "আন|। জব্ভুর্ণ 

৪--৮ আনা । 

বৈদ্যকে বব্বূলের ব্যবহার | 

চক্রদত্ত-_-অতিসাঁরে বব্ব,লপত্র_-কোমল পিষ্ট ববব,নগঞ্জ শীতল জলের ম'হত মিশ্রিত 

করিয়া সেবন করিলে 'অভিসাঁর নিবৃত্তি পার (অভিসার চিঃ)। (৫২) উপদংশে বব্বোলদল 

শুদ্ধ বব্ব,লপত্র চূর্ণ বরিয়! তদ্থারা উপদংশের দত পুরণ করিবে (উপদংশ চিঃ)। 

ভাবপ্রকাশ-_-ক্সায়ুকরোগে ববব,লবীজ__বব্ব,লবীজ জলে গেষণপুর্্বক প্রলেগ দিলে 

স্বাযুকরোগ প্রশমিত হয় (ম্বাযুক চিঃ)। (২) নেঞরজাবে বন্ব,লদলফাণিত-_বব্ৰ লগত্রের 

কাথ পুনঃপাক করিয়া লেহবৎ করিবে,ইহা মধুসহ নেত্রে অগ্রন করিলে,চক্ষু হইতে জলঙআরাৰ বিনষ্ট 

করে (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩) অস্থিভগ্সে ববব,লখকৃ_অস্ছি ভগ্ন হইলে ববব,লত্ব্তূর্ণ মধুযোগে 

তিন দিন সেবন করিলে ভগ্রাস্থির সন্ধান হইয়া! থাকে (ভগ্প চিঃ)। 

শার্ঘধর_অতিস|রে স্ুলববব,লিবাপত্রস্ুল বববলের (কীট। নাগেশখর) গত্ররস অতি- 
সর নাশ করে। 
€ 

বঙ্গসেন-_লোদরে ববব,লত্বক্ ফাণিত-_বববলত্বকের কাখ গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ 
পাক করিবে। এই ফাণিতাকার কাঁ তক্রের সহিত পান করিয়া, মিতাখী হইয়! তত্র পান 
করিলে, জলোদরও এপরশমিত হয় ( উদর চিঃ)। (উদররোগ চিঃ)। 

বক্তব্য-_চরকে বব্ধলের নামোলেখ দুষ্ট হয় না। আরবদেশজাত বব, বৃঙ্গের 

নির্ধ্যাঁস "“আরবিগঁদ", নামে খ্যাত। ক্ষোরি বলেন “মকই'? এবং “মসোয়াই” গদের মধ, 

মকই গদই উত্তণ । বগদেশের অর্কব্র/বিযেশতঃ ঝাঁঢ়ের এটেল মাটিতে ববন,লবৃক্ষ বিন! যত্রে অতি 

সন্তরর উত্তগরূপ বদ্ধিত হইয়া থাকে । রাট়ের বববুলবুক্ষের নির্যাস “আরবিগঁদ” অপেক্ষা কোন 

শে হীন নহে। কিন্ত ইহা সংগ্রহ করিবার জন্য লোকের আগ্রহ না! থাকার, এই গদ বাজারে 

গাওয়া যায় না। বন্বূল, সারবান্ কাষ্টের জন্য আদৃত, ইহার ত্বক, চর্শরগ্রনার্থ খ্যবন্বত হয়ঃ 

আঠা ওবধাগ্র্থ নিয়োজিত হইয়া থাকে। এভাদুশ উপকারী হইলেও ইহ! অনুব্বর ভূমিতে 

অতি সামা যে পরিপুষ্ট হয় । 
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নব্যমত--বববুলত্বব্--ক্ষায, বলা, এক প৫ত্ধার্কের” প্রতিনিলিযাপে ব্য 
হই থাকে। ত্বকের কাখ, গশন্মত ও ভুরি লালাবে কবলার্থ এ" শত দৌতিঙ্গন্ত বাবন্বত 
হয়। ক্ষত বিদীর্ঘ বা ক্ষতের মা*দ অপসাহিত হইলে, একপ্রকার আলা উপস্থিত হয়া থাকে, 
এই অবস্থায় ববধুলক্াঁথ সেন করিল ক্ষাত শুবের মত আবরণ জস্মিয়া বেদনা প্রশমিত 

হ্য। বববূলনিরধযস (আঠা) জরি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, শর্করারূম্প পরিণত 
হন! বলিম। নৌমরোগ ও মধুমেহ্রস্থ রোগীর পশ্দে ইহা উন খাগ্ত। বাব্লাব আঠ! 
শলিপ্ধ শীত এব" পোনক । অত্রএব ইহ! শ্লে্সবরা কশার উত্তেজনজাত রোগ যথা উৎকামি 

্রলক্ষত এস পাকলী ও অন্ত্রগত শ্লেঘদাষ অর্া৯ আম এ বক্তাতিসার শ্বেতপ্রদর মুত্রাধাত 

ও সুতর্চ্ছাি পীড়ার বেস্ত। বিষ উদর হা অপ্তিসন ও তি বিরেচন্/চন্মাইলে, ইহা 

সেবনার্থ ব বন্বত হইক্কা থাকে । শিবৃপ্চাপ্ৰ যবি এমন কোন ভেষগ্ থাকে যাহা অদ্রবনীর 

এব গুর্ তবে তাহা প্রায় পাত্রের তলায় জনিয়া যায় কিন্তু এ পমিকৃষ্চারে” যি শান মিশ্রিত 

করা যায়, তাহা হইলে পরক্নপ ঘষ্টতে পারে না এব্পর্বে এব বটবা প্রশ্থত করিবার ভন 

উধবানয়ে শন ব্যবধত হইয়া খাকে। বব্দুল শিশ্বী কাস হিতকর। পট বববুলপত্রেব 

লেপ কদধ্যশ্রাবী হতে প্রযোজ্য ৷ (সেটটি মেডিকা! অক ইন্ডিয়া_আর এন স্কোরি 

২য় খণ্ড ১৮৩ পৃ) 

বাব্লাব ছাল ওক্ লার্কর প্রিনিধিরাপ গবর্ণনেন্ট হাসপাতানে ব্যধ্ত হয়। ডাঃ 

ফানাইনাল বপ্লা এক্বার্ক আপক্ষা ইহা অনিকার ষলপ্রন॥ ডা" দহাল্টাদ সোম বলল, 



১৩২ বহুবার ভুকবব,দার-_নস্তনাত স্ম্ুতাবী। ;হ২ 

ভিন্ন ভিন্ন প্রদর রোগে বাব্লার ছালের কাথ ব্যবহার করিয়া, “এলাম্ ও জিঙ্ক, লোশন” 

অপেঙ্গা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে) ইহা, উক্ত লোশন অপেশণ ফলগ্রদ অথচ উত্তেমক 

নহে। অতিঘারে যখন সম্বরনী বলির দৌবর্বল্য হেতু রোগীর অজ্ঞাতসারে মল নিঃস্যত হয়, 

তখন বাব্ণার ক্কাথের পিচকারী বড় উপকারী। মুখরোগে ও দাতের গোড়া ফুলায় বাব্লার 

ছাঁলের ক্াথ দারা কবল করিয়া, ফল পাওয়া গিয়াছে। শুদ্ধ ছাল চূর্ণ কদর্য তে প্রয়োগ 

করিলে ক্ষত আরাম হয়৷ বাবূলার পিষ্ট কচি পাতা সেবন করিলে আমাতীসার ও গ্রমেহ 

গীড়ার উপশম হয়) 

বহুবার ও ভূকর্থদার-_ন্তুলাবূক্দুহাৰী | 

নস্তনাহ, সহানজ্:) লাহ্বৃহাৰ:, সন্ব:--০০108 12010019. স্বর্ন: 

বুজনাৎ', জুীনূ:--0০1019 1159. 

দবিভত্বল্লাদিজ্জা জন্পা-_লত্তুলাহ্কন--“দিজ্জন্ন: “বিনদন্ৰ:" 

শোল্তন্থণ:)? “হ্হ্যানন্ঃ' (“ঈত্াব্মলননি” )। মুক্দুহাবব্স-দ। 

্ত্যানজী ছিল: জাত: হ্যানৃক্দ: দিচ্ছ: ম্যলি: | ঘল্নন্নবীমলিঘক্ত: । 

জবান: জততদ্থিলী লগত: জদাঘ: | ব্আান্তষ্ষ ঘান্বলন্দব: জলিগূল- 

স্বাধী। জ্মানাব্হীঘদ্দন্ববীঘনস্ন্যান্লি । নিহ্ীতগ্রানিননা: জদদজ্যাহ্জস্থ | 

মৃক্ভুহাহী বত: জহিভীদনিলাগসন;। নাললীনন: নিস্ত্িন ঘগীন: ব্শী- 

লাহজ:। হাজনিঘন্তু: | | 

অন্ভুবাহী নিদহ্দীতব্নিন্ন্ধপন্বনূ। অপ্তব্লবব্রিজ: লত্ঘস্ব জজনিন্লন্। 
দন্বালত্তে নিভব্মি কৃলপিনলদ্রাজিন। নল্ পল লগত ভিন্ধ' 

মন" জীন বুন। ব্নাদন্জা; | 



হ্ছ্হ বহুবাবভুকর্বধদাব-_বত্তজজাব্নুহাবী। ১৫৩ 

জদেভনি ঘট স্ট্াননদলক্- % লন" শব্রালন্ব্য তব) ছুতরমাবীঘন" 

ক্যান । (ছবি ংংহ্দ) আহজ:। 

হবিঘ্নানিতী ঈভজক্-- হজাযানন হক্দীন জি বত্যান 

অন্বদ | (ক্স )। (২) ব্বদিনি শান্ধাপ্ন ঈত্তদূ-দ্ঘতীজসীলু 
ম্বুলিস্্ *। প্রিনম্ত্ মাক স্ভনঘহ্জুন' ত্বহা ।(ত 8৭ ন্স )। ম্ুুন: | 

মন্ুহিক্াঘা ঈন্তুলক্ধ__প্গিন্তলক্তীলানা বন্ধ না দামন্বীঘঘি | (২) 

জী বাথ সনম্জীল যাযনীবস্বালেল (জানুবিজধা নথি )। (২) বীমম- 
্ধত্বীজহ্বী গত্তন্ধললা-_ জাভিসিছীন্জরনজ্নি অভ্িরিকীপ্ববী। নহ 

জঁনাঘান্ ঘননি নল ললহ্যবলঘতান্ কা লীন্বাবিতন্ধামা বহ্য জিলা ঝাজন্তি 

স্ব। লমলম্মনবন্বীলাহন্নহীনাস্থ স্বন্্রহ | (দ্বুরুবীম লি )। বল্দহৃম: | 

ভুম্জালামাঁ লনভূভ্যা' মন্ধাহলক্__সবীঘস্্তদীবীাদনবাক্ে অক * 

€লনুহিহ্ধা নি)। আাননন্সাঙ্ম; | 

নিষদীতি বনথবাবক্--দব্াননূলন্থী আহি মবীজাঘনীনন ছিলা ' 
(শিজ্দীত নি )। অন্বীল: 

পপ 

বছুবারেব ভাযানাম-_ইহার এব" হকর্ক,দারের ঠিক বাঙলা নাম নাই--যেহেতু 

ইহা বান্গ বা যাছ়ে জন্মে না। হি” পিসোডা। ম* ভোকর শেঠ্ঠবপ্ট॥ গু __গুন্যমোটে। 

ক চেলু গোন্দিবী। তৈ _নাকেরু। ভাঁবিডি। উমা ফাঃিপিস্তান। অঃ 

সেফিস্তানা দধক্। 

ভূকবর্ধ দাঁবেব ভাষানাঁম_ধিলভেড। ম-গোক্ষনী। গ-খনদীনাননী। 

উত-_চ্ককেরু। অন্যান ভাষায় বহষারের ভাঁধানামে লঘুতবোধক শব্দ যোগ করিয়া ইহাকে 

গৃথক্ কর! হয 



১৩৪ বহুবারভুকর্ষব দাঁর-_মনতুনাহুজনাহী। ২৪ 
অন্বর্থসংজ্ঞা--বহুবারের_"পিচ্ছল,”*শ্রি্সাতক,” “মিতফল," “গদ্দপুষ্প” ভুকর্কবু 

দারের-“হন্মফল” | 

বর্ণন-__দশ দাদশ বৎসরের একটা বছবার বৃ্ষ ১২১৩ হাতের অধিক উচ্চ হ্য় না। 

ইহার কাণ্ড, হ্ন্ব ও কুজ। শাখা, বহু, বিন্তৃত এবং ভ্ুুমির দিকে আনত। পত্র, প্রায় 

গৌল। পতোদর মস্থণ, পত্রপৃষ্ঠ, গাওুবর্ণ ও কর্কশ। পুষ্প; শুভ্র, শুর) বহুদংখ্যক এবং 

গুচ্ছাকারে স্থিত। শীতে পুম্পিত হয়, বর্ষায় ফল পরিপক হইয়া থাকে। ইহার ফল ভূবর্ক,- 
দরের কলাপেক্ষা বৃহত্তর, বর্ণ, অপক্ষাবস্থায় গীতাভ শুভ্র, পক হইলে গীত, শুদ্ধ হইলে অতি 

সঞ্চিত ও কচ । বীজ অতি পিচ্ছিল ফলশন্তে নিমজ্জিত এবং শীস হইতে সহজে পৃথক্ করা 

যায়। ভূকর্ববদারের বৃহ্ষ, বহুবার বৃশ্গাপেশ্গ হম্বতর । অপরাংশে ইহা সর্ধথা বহুবারের 

তুল্য। বিশেবত্ব এই-_ইহাঁব ফল শ্ষু্ুতর, প্রায় জীয়কলের মত, শছে বী্গ সংপ্লি, শীষ 

ব্হবারাপেশ্গ পিচ্ছিল এবং মধুরতর। | 

ওধধার্থ ব্যবহার--পত্র, তক, ফল ও ফল্মজ্জা। মাত্রী-ত্ষক্ ও ফলের কীথ_ 

আধ ছটাক হইতে ১ ছটাক। 

বৈদ্যকে বহুবারের ব্যবহার । 

চরক_-ককজবিসর্পে বহবারতক্-_মল্সদৃতসংবুক্ত পিষ্ট বহুবার ত্বকের এলে ব- 

নিসর্পে হিতকর'€ চিঃ ১১ অঃ )। পু | 

স্থশ্রসত--দশবিবনগুতাঁবিষে শেলুতক-_বাহ্ ও 'আভ্যন্তর দশবিধলুতাবিধের পক্ষেই 

বহুবারতকের প্রয়োগ হিতকর (কঃ৮ অঃ)। (২) রক্তপিত্তে শাকার্থ শেনুদশ- 
ঘৃতভতদত কোমল বহুবার পত্র বক্তপিন্তীকে সেবন করাইবে (উঠ ৪৫ আ-)। 

চক্রদত্ত-_মসুরিকায় শেলুত্রবৃ--মহুরিকা রোগীর স্ফীত প্রত্যঙ্গ প্রকুতিষ্থ করিবার 

জন্য বহুবার ত্বকের শীতক্ষাম্ তদ্দে সেচন করিবে ( মস্থরিকা চিঃ )। ৩) কেশকষ্দীকরণে 

বহুবারফলমজ্জা-__একটা ছিদ্রবহুল লৌহপাত্র কাঞ্জিকপিষ্ট বহুবারদলমহ্জা দারা প্রলিথথ 

করিয়া, রৌদ্রে ঝাখিবে। হৃুর্যেযোভীপ পাইয়া উহা হইতে যে তৈল, পতিত হইবে, সেই তৈল 

অভ্যঙ্গ করিলে শুভ্রকেশ নীলদ্রমরভুল্য হ্য়। এই তৈল, নয়ন,এবণ ও দস্ত রোগের পক্ষে প্রশস্ত 

(ক্ষুদ্রবোগ চিঃ)1 ৃ | 



নং বশ অঙ্গ: ১৩৫ 

ভাবপ্রকাশ-দুগ্জাত মদুরিকায বহবার-_চশুতে যহুরিকাজন্মিলে তৎপ্রতীকারার্থ 
কিস্বা চস্ষুতে মস্থরিকীবিষাব প্রতিযৌদার্থ, চ্গুতে শেলুদ্ণকর প্রলেপ দিবে (ম্থরিক| চিঃ 31 

বন্গসেন-বিস্ফেে বহুবারত্বক__বহুবারত্বকের প্রলেপ কিংবা কাথষেচন বিশ্বো- 
টেব পশে হিতকর ( বিস্ফোটি চিঃ)। 

বক্তব্য-_চবক, বিষগ্ববর্গে বহুবার পাঠ করিগ্রাছেন। ল্লীস্ত অনুবাদকের| বহুবারকে 

পচাল্দা” বলিয়া বিষম প্রমাদ ঘটাইয়াছেন। 
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নব্যমত-__ব্ছবাঁর ফল, প্লগ্ষ, পিচ্ছিল, ইহা, কফ, কাস, মুত্রবঙ্ছ্, রক্মূত্রতা, এবং 

মৃহ্বেচক হেতু পিশ্তবিকারে ব্যবন্ধত হইয়। থাকে। ত্ুকৃ, সুছ কথায় (সক্কোচক ), বলা, ইহা 

দৌর্বশ্য এব* গীড়াবসান্জ দৌর্লো সেব্য। ত্বকের ফষাথ মুখক্ষতে কবলার্থ্ ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে (ক্ষোরি-তয় খণ্ড ৪২১ পঃ)1 অধিক মাত্রায় বৃ রেচক। ফলের শন্ত দক্রর 

ভাল খ্ধধ। মিঃ বেডেন্ পাউগ্লেল্ বলেন, ইহার পাতা ক্ষতে ও শিরঃশুলে প্রযোন্য। জাঁব! 

দ্বীপেন্ধ লৌকে বহুবা্নের দ্বকৃ বলকারক এব* অরঙ্গ বলিয়া বাহার করে। ডাঃ ডিমকূ 
বগেন ১৮৭৭1৭৮ খুঠিবের ছুরভিক্ষে নাসিক জেলার লে!কে বহুবান্ের ফল খাইয়াছিল। 

বংশ- অঃ | 

অঃ নখুঃ-130019955 আাথোাণ/72062 

অহিলষন্লাদিজা আলা পিক্যাহ” পক্সনঘজ্রা “যন; 
“জয্ক্জৌ,? িাম” পুরু ন্যি" কি বু জান রি 

অঁা--িবুইুল?' ॥ জীন্বধয-হন্বুহমঠ 1 



১৩৬ বংশ বঙ্গ: । হই 

নমব্তদ্ন; জনান্ব নহুনিকন্ষ জল: । বুলজন্ছদলন্বাস:ঘিনান্থাজ- 

লাম্ল;। নঙ্গী লব্যাব্ঘন্কাহী হুল; যজনাঘন্দ; | লঙ্গাস্ব হুজন্দন্ধনিভক্মী 

্ত্বনানন্: ৷ অল্লন্নহীতলিঘব্তু; | নবীহয্ব্যা_দিনাবনান্জক্জু' 

কুমসিজন্ অল্ল লিবৃম্যল্। 
নব্যুন্দুনক্ষতীব্যা;নী জতভী জনাহীন্য নিস্বিসিকী ঘ জীনজী। 

ব্ুলজন্রসঈন্বাস:জিঅহাস্কাব্ লা্গলী। নিষ্দী হন্ধুলক্মব্্ হীঘনীওজীষালামন:। 

কনিজন্ আন্ননী সত্য: মুন্বদ্রী যুত্সলাগন: | নাহীব্ ন্হলিনান্দ' লাম" 

বঘ হীনভম্। থিন্লাবুহান্বলুকদুঘ'কনিকুল্ আলম লিযৃহ্ল্। বাজলিঘ্তুঃ। 

অন্য; জব: ভিজ: বাত; জর্াতী অক্বিক্দীনল: | ছুহুল; জদপিন্লঘঃ জ্ন্তামু- 

লন্মহীজিন্। নন্ল্দবীৰ্ঃ তু সা হবি কৃ যক্:নহ:। নাম: জনন্জল স্তাত্ 

নিহান্ী লানপিন্লন্র:। নতৃতস্রাহ্্ব ঘা হা: জদাতা; জতুপাজিন:। লালদিন্মন্দত্যা 

ভহ্ঘা নত্রবুকাঃ জক্জানস্কা। ভ্ানঢন্জাম্: | লানিবাহ্স্দ্দা ঈীনা ব্ু- 

জুন্নিনাহিন্ী। লাতিন । 

নক্ববীনলনযৃব্চা£_ লদ্াা অন্তরা লিলা জাবদী অর জীন্বলা। বুল্প- 

নুভ্ডুন্বনগ্ৰাঘক্কিনা অব্া বল ভনব্তী ॥ অন্নন্নহীলিঘব্ত; 0 ক্যান" 

বীন্বলা কা জনামা লন্তুতা হ্িলা। হলস্যতিজবী লাঘন্রিশীটবন্বহা স্যলা। 

বাললিঘব্ত; ॥ অ্লা নুশ্বলী ভ্ত্া অব্যা ক্ভারী ন্ব জীনল্লা। হৃন্দজনায 

দিন্নঘী ভৃস্তীক্নিঙ্গীঘিলী | নথ্যান্াবভ্লহস্বাঘঅদিন্নাভব্ানল্বা: | দ্ইন্ 

নু লন্ছ ছাব্ত্ বাস্্তত লাললুজ্জ্ুজিন। ব্ানসল্াক্ঘ; | 



ংই৩ বংশ হস: ॥ ১৩৭ 

হবমহী্নবিগ্রঘক্য সল্তাঙ্যন্লাঘা ব্য; জক্ৃছীতী সন্বা হা হাযা- 
স্বানতিলত্যান্। ঘিন্মংাঘযান্ স্দ্মি ভধানবহান্বলিদুবনী। ল্লক্নানীয- 

নিভু: 0 লনবীৰ নত অন্ত মিথিব' বান্নিঅন্তন্। ভ্যক্ধান্রলদ্াঘ- 

লামন' দ্াদুহীদন্্ন। বাজলিঘযত্: । 
ক্স অয্অলনল্্_-ক% শুনা ক্ষ। 5 নান্যুজ্দ বে মূলান্ন রম 

আবযান্ধিন্" (ছি: সঃ) লব: 

ঘন্রনিজি বনদুলমূ-_“ সি ইমা ছাই অথ্পিঘিনা। নসস্ীর্বেগলা 

বাছি রজনী সঘলন+ (নি ছি:) ানসন্জাঙ্গা; ॥ 

ংশেব তাযানাম-_ বাঃ বাস। হিঃবশ1 মকঝেঠু পোকঠ্ঠ বেঠুঠু। ৩: 

খাশ। কঃ হরছুবী দীরু। তৈ:-_কচিকই, ফরকু। তাঃ_মনগিল। বঃ মাওপাঁয়। ফাঁঃ 
-কসব 

বংশের পরিচযজ্ঞাপিক। সংজ্ঞা "ক্দার,” প্পতিপর্বগ শ্যবফল,* "কটটকী) 

শবৃচকাণড” প্দগ্রিস পরুক্িরদুপ প্লান্তক' । ব্যবহাবজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা--হ্দি 
কীচকের-প্রদ্বংশপ। 

বংশের ভেদ ও বর্ণন-__ব*শের নানা জাতি আছে। ইহাদের সাধারণ দাম বশ। 
তলব! বাঁশ, যাও বাঁশ, বীপিনী বাস ও বেড বাশ পাছে প্রনিক। পর্কাতে বিচিত্র প্রকারের 

বাশ জনিয়া থাক্ষে। পর্বতে এক প্রকার ছিত্রযুক্ত ঝাশ জনে, ইহার নাম কীচক। কালিদান 

হিমালয় হণনে লিখিয়াছেন-- 
শ্যঃ পুর্ন কীচকরন্কুভাগান্ 

দরীয়ুখোখেন সমীরনেন 

উদ্গাস্যতা মিচ্ছতি কিন্পরানাস্? 

তানপ্রদায়িহমিবোপগন্থম্ ॥ কুমার? 

হংশ কীণুজ, একটা হাশ রোপপ কবা'ল কালে ভাহা হইতেই“ঝাঁড়” হয়। ধর্ধীর প্রথমে 

৮ 



১৩৮, বংশ নঙ্জাত | ই 

বাশের “কোড” (বংশানুর) বাহির হয়। দীর্বকালান্তে বংশ প্ুশিত হখ। লোকের 

বিশ্বান বংশের পুস্পোদ্গন দেশব্যাপী কোন ভাবিছ্র্টনার নিদর্শন। পুষ্ণিত বংশ জুদর্ণন। 
বংশের ফল (বেখুবব) দেখিতে ঠিক ছোলা মত। স্মরণীয় উডি্যাহূর্ভিগের কালে, 

লোকে বেখুনুষ ভেজন বরিনাছিল: বংশবিশ্যে দ্বারা বাদনাথ বানী রচিত হইয়া থাকে । 

কবি বলিয়।ছেন_-“ছিনঃ সুনিশিতৈঃ শদদৈ বিশ্ধশ্চ ননমপ্চুণা। তথাপি হি সবংশেন বিরসং 

নাগজ/তম্”? | 
বংশলোচিন-বংশলোচন বাশের ভিহর থাকে । সকল বশে পাওয়া যায় না-কএক। 

জাতীর ভ্রীধংশের গব্রবহইতে করিত রমবিশেবে ইহা প্রস্থত হয়। কথিত আছে কোন এব 

গহাজন এই প্রাক্কৃতিক বংখলোচন প্রস্তুত প্রণালী 'অন্থকরণ পুর্ব হ গ্রচুর বংশলোচন উত্পাদন 

করিয়া! ধনাঢ্য হইয়।ছিলেন। তিনি "অনুমান কবেন, কীটি বিশেব বংশাভ্যন্তরে প্রবেশ পুর্বাক 

বংশপর্ হইতে ক্রুত রূম ছ্বারী বংশলোন প্রস্তুত করে। এতবম্ুকরণার্থ তিনি সঞ্পাতর্ম 

বংশের স্থানে স্থানে ছিদ্র করিয়া! কীট প্রবেশের ছার উম্মুক্ত করিয়া দিলে, তত্তংবংশে প্রচুর 

বংশলোচন জন্বিঘ়াছিন। বদ্েে প্রদেশের থানা নগরে পুর্বো বংখলোচনের বিপুল বাণিজ্য ছিল 

এক্ষণে ইহা বদ্ধে ঘহরেই প্রাধান্য অভ করিয়াছে । ভারতবর্ষের অরণা গুলি রাজরদ্গিত বলিয়া, 

এ দেশের বংশ হইতে খংশলোচন লাভের হৃবিধা মাই | বষের বাজারের তাবৎ বংশলোচন 

ঘিগপুব হইতে আনীত । সন্তবতঃ ইহা জাভ! এবং ভারত মহাসাগরীয় দীপু (8 
/9717078০)--জাত বংশ হইতে সংগৃহীত হয়! থাবো। বদ্বের বংখলোচনবাণিজ্য এক 
ভননাত্র ঘুনলঘানের ন্বাধিকারহুক্ত | বাজারে থে বংশলোচন পাওয়া যা ঠিক তদবস্থ(তেই 

উহা! বংখ হতে নিফাশিত হয় না। পাক বিশেষ (09102701077) ছারা বংশলোচন এতাদ্শ 

ুর্ধাস্তর গ্রাণ্ত হয়। এই পাক বিশেষের বিবরণ অন্ভঞ'ত, যে হেতু ইহা প্বাণিজ্য রহ)” । 
বাঁজ।রে দুই প্রকার ঝশলোচন পাওয়া বায় নীলভ-শ্বেত এবং শ্বেত। শ্বেত 'আবাঁর দুই 

প্রকার-রক্দ ও কুঙ্চ্ছিদ্রমুক্ত এবং মস্থণ ও অজচ্ছিদ্র। বলা বাছ্ল্য পূর্বাকথিত পাক- 
বিশেদের গুণেই এই পার্থক্য টিয়া থাকে মচ্চণ 'সচ্ছিদ্র শেত বংখলো।চনই প্রশস্ত । শিরো- 

দেখোদ্ধুত নিঘ্ট,পাঠে পলাশিগন্ধা বংখরোচনার উল্লেখ আছে। ইহা সম্ত্তঃ কীঁচা 

বংশলোচন। বাছারে অধুনা থে পাক বরা বংশলোচন পাও যার হাহা নির্ঘদ্। 

ওধবার্থ ব্যবহার ঙ্ুর, পত্র, কাণু, সু, বল। 

বৈদ্যকে বংশের ব্যবহার | 

চরক-অর্শে বশপত্র- শৃলর্ঘ অর্শোরোগীকে ভৈনম্্রন করাইয়া। বংশপত্ের কাখে 

অবগাহন কণাইবে (চিঃ ৯ অঃ) 

চর 



হই বালক ললঙ । ১৩৯ 

ভাবপ্রকাশ__কুকুরবিষে বংশমূল--অছেট শু বশনুল গোছান্ধ পেষণপুর্বক পাঁন 
কৰিলে কুকুরবিষ এশসিত ইট (বিষ চিঃ)। 
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নব্যমত-বংশপত্র, আর্ডব ব্ঃআববাবী সুগন্ধি ভেষ্গদহ বশপত্রন্বরম, প্কতধসনে 

সেবা। বংশলো চন, _উত্ঞ, বশ্য, শীত এব* উবোগত শ্লেঝোগে হিতকব । ইহা, কফরোগ 

ক্বাস, শ্বাস এব অরে ব্যবধ্ত হক়। অগ্তান্ত ধারক দ্রবেব সহিত ইহা, 

গ্রহণী এবং র্জপতাদি বেগে সেবিত হইয়া থাকে। বাশের কোমলপঞ্জ 
শাকার্থ কিবা লবণাক্ত জলে শিক ঝণিয়াও সেবিত হইথ! থাকে। ঝাখের গীঁইটেব কাথ 

পল্কিয়া” আববর্ধক (প্রসবের পর প্রশ্থতির যোনিমার্গ হইতে যে অলবৎ পদার্থ করত হই 
থাকে তাহাকে “লোকিস্বা? বলে) বংশবণ্ অস্থিভগ্রে বন্ধনদ্রব্যকাপ (52121) ব্যবহৃত হন 
(শ্োরি-বয খণ-৬৩৯ গৃহ )। 

বালক-_ন্বাবঙগন্। 

আবাল, ভীম ভতীদ্ঘমূ__চ915227507221)5 ৮0৮2েঠার। 00010625 

আবস্কাযজীিজ্জা অলা-__দ্লললাসিফম্»' পনধন্মভীসীহন্”দ্ন্বা- 

জীহম্” | হ্যব্সল্জাগিন্সা বসা_িজ্যন্। 



১৪৪ বালক- নানু 8০ 

নান খীনন্ব' নি্ধ' নিন্স্্বনিবদ্রলিন। জনদান্তক্তন্তুন্ভানি ত্হ- 

বাস্থী নব নামধন্। অল্নন্নবীঘলিভব্তু: | 

নাবন্স' জীন" নিক দি্লনান্নিননাঘস্কন্। জ্তহক্ধভ্তালিবাহগর লক" 
ছিললক্মান্তনূ। হাজলিঘযতু; | 

বান্বজ' আনন" কন্ব" ত্দ্ব হীনঘান্বলম্। জ্ন্লাবাওকদ্দিনিষতস্পহীয়া- 

নানিষাংজিন। খানদনাচ্য; | 

ভ্টীবিহ' ভুহিল্জাফল্তঘ্যানিবাহলাজনল্। বাজনন্ত; | 

বিদিী-_নাা_দ্রনবন্ুরানি %। % হন অলব্া বব: বা 

ব' বদিনন' আলঘন্নি শীলা? । (নি: 8 ক্স:)। (২) আনিজাহ লাকা 

পক্তীনবসক্রঅালনাঁ সন্ধ না আযইজ্সবল্” (ছবি: £০ ক্স:)। (ই) নিজ 

নান্বা--“দদীষ্তবীজ' রীন,%। মশা জতযাতৃতন্ৃ্স: ঘল্পমী$পিনা। দহন; 

বল্ল হন ইঘা; জন্মস্ভনাবুনা:? । (বি: ৫৫ ক্স:)। (8) লহান্মঘত্জ দিদা- 

জাভা নাবা--“হ্যন ববিন্জ্বাঝী হহ্লাত ক্টীনংত্বাঘিনয্” (লি: €২ ক্সঃ) 

(২) নুন নান্বা-_? * ভবনান্র' নব্ততবজাননন” ন্বি: ২২ ক্ঃ)। ন্হজ্ধ:। 

 ক্রিন্বন নান্লা-_% হুন্্' ক্ীনহ' নয নবাজলল্” (শ্বি: ২০ ক্স:)। 

নাষ্নত:। 
ঘিনজ স্সীনি বাননদন্_-“নাননধ' সবককংস্থে আহীন্ নব্তুলাববুলা । 

লন্তবৃজ' সস্লঘহ্গ: ঘিঘন্তবল্” । (সঙ্গতি । (২) ক্ষি্মীনিজাই 
নান্বব্বন্-_ল্ীনহগাব্যালীলু' দীন" নম্ত্ন্বনাহিলা। গিক্গী; ঘলালিঘাহস' | 

নকল: | 
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বালকেব ভাঁষাঁনাম-__-বাঃ বালা, গন্ধবালা। হিঃ-শুগন্ধবাল্য। নমঃ বাঠৃঠ!! 

গু-বালো। কঃ বালদবের, খমমুষ্টবান 1 তৈ5_ বাটিবেছু। ব_ বালা? ফা অসার! 

ব্যবহারজ্ঞীপিকা সংজ্বী-_“ললনা প্রিয়” পকুস্থলোশীর” “কচামোদশ। গুণপ্রকা 

শিক। সংজ্বা_“কেস্? 1 
বর্ণন_বালার “ললনাপ্রিয়”  পকুহথলোশীর” “কচামোদ” ও “বেশ” নাম 

পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি অন্সিতেছে, পূর্বে এতদ্দেশীয় ললনাগণ অগরু চনানাদি 

যেমন অঙ্কে অন্ুলেপন করিতেন, মন্তকে তদ্রুপ বালা লেপন করিতেন। বালা সুত্র 

ক্ষুপ ইহ! উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, সিদ্ধ ও ক্রচ্ম দেশে জন্মে। পুঙপ ক্ুদ্র গোলাপবর্ণ। 

কন্দ হইতে হ্ুদ্র ক্ষুদ্র বহু মূল নিগণড হইয়া থাকে । কন্দের গাত্র স্বর্ণ অভ্যন্তর খবেতাভ 

লীত। মুলগুলিও বর্ণওঃ কন্দতুল্য এব" পীড়ন করিলে ভাগরিয়া ধায়, কন্দ ও মূল উভয়ই 

কন্তুরীবৎ জুগন্ধি। চর্বণ করিলে ঝাল লাগে। বণিকৃদোকানে সচরাচর যে সমল কুদ্ সুপ 
বাল! নামে বিক্রীত হইয়া! থাকে তাহা প্রায়ই অতি পুত্রাতন, এসন্ চর্বণ করিলে বিশেষ 
কোন স্বাণ অনুভূত হয় না এব* যানৃশ নুগদ্ি হওয়া! উচিত তাদৃশ গন্ধও থাকে না। এতাবৃশ 

সুনীর্ণ বালা খষধার্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। 
উষধার্থ ব্যবহার-_হম্র ক্ষুপ_বিশেষতঃ মূল মাহা আনা হইতে ও আন! । 

বৈদ্যকে বালকের ব্যবহার ৷ 

চরব-_-বক্তপিতে বালা_ রভ্চন্দনসহ বালার কক, ফন্ট শ্লিতকষায় ব! কাখ সেবন 

করিলে রক্তপিন্ প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ) (৫২) অতিসারে বালা_বালা ও শুঠের 

কাথ, অতিগার হইলে পান করিবে ( চি" ১* অঃ)। (৩) বিসর্পে বালা__বালা পেষণপুর্বাক 

কিছিৎ দ্বতসহ মিশ্রিত করিয়া বিদর্পে প্রলেপ দিবে ( চিঃ ১১ অঃ)। (৪) মদাত্যযের 

পিপাসা বালা-_মদাতায় রোগীর পিপাসা থাকিশে, তাহাকে ষড়দপরিভাযানুযারে প্রস্তত 

বানার পানীয় পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৫) বৃমনে বালা_ত গুলোদকে পিষ্ট বালা 

ব্মনের গক্ষে হিতকর (চি ২৩ অঃ)। 

বাগ্ভট-_ শ্িত্রে বাণ_বালা অন্তরমদ্ধ করিয়া বহেভার তৈলের সহিহ মিশ্রিত 

করিয়া! খিরে লেপন করিলে তদ্গ গাত্রসব্ণতি! প্রাপ্ত হয় (চিঃ ২৯ অঃ) 

বঙ্গসেন- _পিভীর্শে বালা-_বালা ও শঠের কাধ পিকার্শ নাশক। শিশুব অতি- 



নারে বালা বালা চিনি ও হু তগুলোলকের সহিত পান করিলে শিশুর অভিসার লিদুদ্ধি 

পার (বালারোঘ হিঃ) 

বক্তব্য চরক, ভঙ্গানিগ্হণ ও লাহপ্রশমনবর্গে এসং ভুত এমানিগ্দে বালা পাই 

করিদ্রাঙ্ছেন। ডিমকু বলেন ইংলগু হইতে আমলনী ত্রমশহ ক্গীন বর্গা্তি এক প্রকার হুল, 
বদ্দর লোকে বালব প্রতিনিদি্ঘজপু বাবহার করে। 
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৮ ত্র পপওহি নাহ্রু। সপ্রিকারক, আক্ষেপনিবারকত ঘর্দোৎপ।লক 
পি কপ ? সপ চর ই ঃ লে, প্র গতি হুজি ও শাগারোয়ার মাহাদিক্য জল্গায় 

কেরন 2৫ 2 22 5. কত শাহি টি শট সন ৯ পদ তি পাতা? এবং স্তুণ্তি বর্িত করে কিছু ঘি দীর্কাল ববহার কর বাহ ভাগ হইলে মনোনিকার 
শু ০৮০ টা আত পসশ্ক 25 মর সে 
উপপ্রিত হছ। অত্যধিক মাত্রার ভক্ষিত হইলে, অস্টিকের উদ্ভেজন! এবং আমান 2 আহের 



বাদক বাসন: | 

ভাষা, ঘর, শমতভৃত:--8৫196008 ৪51০8) ]051105 4১076003, 

ঘহিলমন্লাদিন্গা অঁলা -- ঘব্রতঘুত্ণক্ঞ--“ঘিনুত্বী” (ঘিস্কাহ্র- 

ঘতুন্ব্মলান্”__মান্তজিহীছিন:, ) “নালিহ্ন্লা” “(আালিক্ল্লামন্মহল্রান্” 

-মাবুজিহীছিন:, ) পন: (“অর্রনিলন্্” মা: হী:)। নাল্সদ্রঘহ্ম_ 

"নানু, এ স্মঘিনঘন্থা” ॥ 

ক্সাকেদী ছিলভিলা: দিল্ইতাভ্াবজিনূ। শ্থবন্সন্তহিনধাদরপী ভব 

ভব্যাবিলামন:। অল্ননাহীমনিঘব্তঃ | 
নাষা নিলা ত্: আনা জাভপ্লী ব্াঘি্ললিন। জানলা হদ্ইকলনজব- 

হ্যাঘহাজন্া। ব্যজনিছ্ত: | 

বাজী আনগন্ কহ; জদ্দদিন্নাধনাগ্রন:। লিল্লন্লহন্ী পরী লন্তঃ 

মীনন্বুতৃলিদ্ঘন। হ্বাসক্কাবভ্ববন্ছৃহিনবকতহাদ্:। লানসজাম; | 

ঘারন্ধতয ব্য দু্ালি&। ন্তুঘাজালি নিজানি লাঘমন্থহাহি ল্ল। লাঘব; 

জাঘউব্বয্রংতিস্বজদাঘস্থ:। হাজলন্রম: | 

“সরঘুহ্নান্ি ক) হদঘিতদ্ব নিল' মীন তু জিত" । নব: 

ক্যা; নং স্থই৩ অঃ) প্িতদজনঙগাস & নিলা: দিন্লজদাদন্া:” 

সুমা: নাজ ৪২ ত:)।. "ন্থদানব্বনহী: ঘুত্নান্যি নিলালি জত 

নিঘান্জালি য্ধাঘাদস্কালি" ঘ্ষন: (তত: ৪৫ ক্স:)1 

হজদিন বাঘন_“বাদাঁ ঘমান্তাঁ ঘদলাসনূলাঁ। জা জানান" 



১৪৪ বাসক-_নাবজ: ৪৪ 

ন্ববালি বাং । হাত জব্জী নিতু দন" নন্। বীর লাক্ৰল লিঙ্বন্নি 

হরূন্ ॥ (লিঃ ৪ বসঃ)। ন্লৰ্জীঃ। 

জ্বীন লাঘ'-_“জন্ভ ভর নন্ক্ব্বনষ্য বিত্রস্। বদি; দিবন্ জী 

স্বন' স্বিনা্গী। অন্মান্ঘনীনন্ সনবত্বক্যাঘ' আবাঘত্্ স্বন্মাহুদি জাত্তুনা' ন্ব। 

(ল; 8৫ শ্ম:)। ব্জপিতী লাঘজণনব্হষ:__দিন্ বিলাহীলুস্ুল' ব্রন 

না”। (ভ: ৪খুন্স:)। (ই) অুন্বাঘী দাবন্দ:“ুল্ল ভ্ন্জদাতী না দবিন্ 
ি ০৯ ণৈ ১১০৯ ৬৯ 2) ॥ ॥ বঘিষ্বন্যুন্ধ। নন্যুন্ত্বনানাঘ্ীন' হর যীজইন্।”। (ভ; &৫ ক্সঃ) 

(৪) জায় নান্মনম্-_-ণহবন লা নাষজজন দন্ধণ (তত; ৬২ ক্স:)। 

সু: । 
দিঅঙ্ ফজল নান্দ:__“ঘপলদ্রজ্মনাবাঘা; বৰ: ছীরুধিলাহুন:। 

দি্স্ত্ষভননহ' স্বনি বাল্ণিন্ন' অল্দালভল্।” (ভলঙ লিঃ) (২) বাল- 

ভীবন্ৰী নাঘন্হবঘ:__“নাযাহন্বহবী উদান্প্তনুব্ঘন বাঁহুনঃ। যা- 
ভীবন্যনাহল:। (লঃ ভ্ত; হঘ:)। জারসন্জান্ম: | 

জীব ভদ:-% ভ্অত্রন্য । % বিত্বা: উক্কা হকি: ভ্বব্লি: 

(২) তন্তু নাঘা_-“ভীনন্ববধিন্বাক্যহুল্ব' লিঙ্গ" স্বলিলবীল দরিদ্র । হিনঘ- 

ধন লিমন" ছঅমনি ন্ট বিবলন:” (ত্ত্ত লি:)। (২) ভ্্বদন্নাধী 
নাঘানুক্রন্--“নাবামূন্র সন" নন্বন্ হীন সন ভনন্”। “ক্স্ডেদজনৃন্বল 

লালিনক্বিসমাীত: জন্গীনন:” (ব্নীবীয ছি: )। অন্গাহৃন: । 

ব্ুন্দীব্বী ভ্রদ:-_“্নান' জদ্দনানন শ্মন্যপ্ধ স্ববজীন্বজল্। জ্বী লা শ্রমা- 
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মিথ: বাঘা বাওঘ গরিব লি:” (কঃ জি:)। (২) নন্ূবিজ্ধান্ব 

"শ্রঘত্ম বন" হত্যাত্ জীলুযবক' নধান্ক্” (মন্থবিজা ছি:)। অকুল: | 

বাঁসকের ভাষানাম-বাতবাকল !. হিঠবানা, অভুমা। কোই মধুবাক্দা 

হাড়বাক্না (তাত্রপুষ্প, বাকের )। ম:-অড্ুঠঠসা। ও:-ঘরড্ুশে!। কঃ-মাড 

মোগগ। তৈঃ-আডাসাবং। তাঃ-অঘডোডে । আঃ-বাহকৃ। 

পরিচযভ্ঞাপিকা সংজ্ঞা__শ্বেতপুষ্পেব_ "িংহদুখী” (সিহহান্ত তুল্য পুষ্প যাব), 

প্বাজিবস্তা” (বাজিনন্তাভ কসর যান ), প্ৰৃৰ” ( নধু বর্ধণকারী)। তাত্রপু্পের- সতাত্র”, 
এঅসিতপণী। 

বর্ণন-_্বেত ও ভাব্রপুষ্প ভেদে বাসস ছুই প্রকার। শ্বেতপুষ্প বাসক, অনুঙ্চ গুলা 

কাণ্ড সরল, অর্ক» শাখা, প্রায় গোল, নুর অর্ন্দারৃতি চিহুক্ত, পত্রহীন শাখায় চ্যুত- 

পত্রের অবস্থিতি্ধাপক চিহ্ন বিগ্রসান থাবে, শাগাগ্রনি স্টীত। পত্র- দীর্ঘ, কিপিং চৌড়া, 

তথ, পরার সক পত্রপ্রান্ত অথপু, পাাদর ও পররপৃষ্ঠ মস্থণ। পুঙ্প- শাধাখবতথী পুম্পদণ্ডে 

স্থিত, নিলিত দল, এব" দলাগ্র অবরোষ্ঠাহুকরণে চিরিত, অতএব পুৰশচার্যা ইহাকে “সিংহপ্তিশ 

বলিগাছেন। অবরোষঠাুকারী দলাগ্রভাগে বেগুন রঙের সহ আছে। তাত্রপুগ্প থাসক 

সর্ধথা ইহার ভুলা_-কেধল উহাব পত্র পা হরিদ্বা ও স্থল এব শাখা বিশেষতঃ শাখাগ্রস্থি 

স্থানে স্থানে নিলুরাভ। ইহা শ্বেতপুপাপেক্ষ স্বাদ তিরুতর / রাচে তারপুত্প বালক ছুর্লভ, 

কোচবিহারে ইহ1 ওচুব, লোকে ইহাকে পহাঁড বাব্সাপ বলে। 

ওষধার্ঘ ব্যবহার--ত্বূ, পত্র, পুপ ॥ মাত্রাঁক্কাথ_€--১* তোলা। পত্র" 

স্ববপ-১--২ তোল ॥ সুলহ্বব্ চূর্ণ--১৪ আনা। 

বৈগ্বাকে বাঁসবের ব্যবহার । 

চ্ক্ক_-ব্রক্তপিতে বাসব-বাসকের সুল, শা, পত্র ও প্ুপ্পের কছার! যথধাবিগি 

পরণ্ ৮, মধুযোশে সেবন বৰিশেন বক্তপিত্ত অশমিত হয় (চিং ৪ অ:)1 

১৯ 
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স্থশ্রুত- শোষে বাসক-_মুল, শাখা, পত্র ও পুদ্প সহ বাম কুটিত করিয়া কাখ 

প্রস্তুত করিবে, এই কাথ এবং বাসক পুপ্পের ক্দ্বীরা যখাৰিধি পক ঘ্বত সেবন কনিলে, 

ধশ্মা, প্রবলকাস, শ্বাস এবং পাঙ প্রশমিত হয় (উঃ ৪১ অঃ)। র্ক্তপিত্তে বাসকপত্র- 

স্বরস-_বক্তপিত্ত রোগী;শর্করা এবং মধুবোগে ঝাসকের পত্ররস সেবন করিবে (উঃ ৪৫ অঃ)। 

(৩) শ্বাসে বাসক-_বাঁসকের সমূলপত্রপুষ্প শাখা কুটিত করিয়। কাঁথ করিবে। গ্ৃতচতুণ্ডতণ 

এই কাথ এবং বাঁসাকুস্থমের কন্ধছার! পক দ্বত। মধু যোগে সেবন করিলে, খাস গ্রশমিত হয় 

(উঃ ৫১ অঃ)। কাঁসে বাসকঘৃত-_বাসাপত্রশ্বরসে পক দ্বত কাসহর (উঃ ৫২ অঃ)। 

ভাঁবপ্রকাঁশ-_পিতঙ্সেগ্রজ্বরে বাসক-_বাসাপত্র ও পুষ্পের রস, শর্করা ও মধু যোগে 

পান করিলে আয্নপিত্ত ও কাসঘুক্ত পিত্তশ্রে্জর প্রশমিত হয় (জর চিং)। (২) গাত্রদৌর্গন্ধ্যে 

বাসাপত্রস্বরস__বাসাপত্রের রসে শঙ্খভন্ম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, গাত্র- 
দৌর্সন্য বিনাশ পায় (মঃ খং ৩য় ভাঃ) ॥ 

চক্রদর্ভ--জীর্ণভবরে বাসক-_বাসার কাঁথে মথাবিধি পক দ্বত পাঁন করিলে বিষমজর 

প্রশমিত হয় (জর চিঃ)। (২) কষ্টে বাঁসকদল-_কোঁমল বাসক পর গোগুতে পেষণপুর্বাক 
লেপন করিলে, তিন দিনে কচ্ছু নিশ্চিত বিনষ্ট হয় (কুষ্ঠ চি:)। (৩) স্ত্ুখগ্রসবার্থ বাদক 

মূল-__বাসকের মূল কটিদেশে বাধিয়া দিলে, এবং ইহা পেষণপুর্বক নাঁভিবস্তি ও যোনিতে লেপ 
দিলে, স্ুখপ্রসব হইয়া থাকে। 

বঙ্গসেন__অর্শে বাসক-_কফবাভজ অর্শের.বলিতে অত্যত্ত বেদনা থাকিলে, বাঁমক- 

ত্বকের পিও ছারা স্বেদ প্রশন্ত (অর্শ; চিঃ) 1 (২) কফাত্বিকা মসুরিকায় বাসবপত্র-বাঁশক 

পত্র স্বরস ধুবোগে, ক্ীত্মক যস্থরিকাগ্রন্ত রোগী পান করিবে (মচ্চরিকা। চিঃ )। 

বক্তব্য-_-চাঁরক “দশেমানি”তে বাসক পঠিত হয় নাই । 

00250600068 না 9001০এ5 13070010) চি6 109) 01010212101 ৬০9010761 

হা 002110 হ0াণ) 201000016 7010) 5এহিনাও পিএাযাও 0010 াাাতি ঢা2060ো এন115, 

£১00015 006. 080-15190001500) বাঃ(9ি)গলাযাও]াতে না] 21100070706 

10505 যো 10015 ৮10) 20200 200. 210৮0 আট তিতা 1 হতিএ০) 00002001212, 

00151070101017 250) 0110101007070]105 20007001709 20760010175 £ 

11907090115 2 ভি 50056160060 5010057-102509 2০ 000011 51/0100 11) 

2311)017, 90122716 1120106. 27 //016--4৩, 4৮7 4492, 464.) 

45৮০ (65001) টা বি ০ ঢা [তোঃ০017] 10070001005 01070 2 

25 ছিগাত900 09 0৩ 2৪৮70150606 47127712076 07 77770 1১9 1015. 

]201:507 2070 10460 ৮100 00201096৫16 1017 01200:00 5800655 17 1510101105 



৪৩ বাঁসক-_লাঘনধং। রহ 
৩2 2৩ 010367 চ2100হাঠ 300 025 425০6005 08563 2019টহঠ৪5 

০115 06015 হ) ০৪100000105 20070000515 0155 65তা 08185753 1১ 

পরত 010 08৮ (500 আহত 9£ 816৫ 5০5 1865 01 স্ 0156) | 

85262] 032 185555 তে 97010 হা) 25102 £০৩৫ 5৩:৫676 0৫ (1৫ 4210৩ 

স্পট 005 836৫ 1725 65) ০9115০65009 0 0 0৮ 57 £৩ 1070৮ 01105 

হ০০০০78০ ০৫905 96 1508 02 ৮৮০1 025 2150 6100818 £9001765 

89৩ ০5৩০1 4১30005 15255 হা 506. ০8107530002 (05 5806] 211৩0 26 

85৪ [52৩৪ ও 504856750. ০৮৪ ০০৩] 1০০৩৫ 71৫9 776198:30 10 

006 7705 ০:09: 200. 03৩ 21৮৩ ০এ0খ৩60 920 02৮ 08৩9 0০6 901% 9০025 ও 

আাওযএ০ ১৪৮ 2150 25 হ 09৮5০069111 05 50481106৪৫5 ০0113505156 

৮০৮1] 100৩1 ঠ3৩ 510৩ চ506710005 000৫ :06৫ ৮5 05 930৮৮ 0৪৮ 00৪ 

ম0085100 8915 90০00565115 ০1 0,956. [1205 71 (7৩ 58106. 3221৩ 25 

০6217 01771081 7626715 7 ০০01505 616৮ 60767165 200. ০80317 

(11৫:7 01500550500 1৮ 2150 010565 73015015005 60 27) 2012101৩৭0০ 

1660795 &:০ 7076501% 07 696 ৭০07 10৩ 00127৩7 201107315 00৩158465৫0 

০6100556105 666০6 /277222472%4 /724424--27/%4০44-7111 0 54) 

নব্যমত- বাদক, কফনি,সারক, আক্ষেপনিবারক ও বরসীয়ন। ইহার ফুল এব” 

মুল শুঠশী ও “সিতাব” (3৭০ 018৮5015795) সহ, কম্পজর বাত ক্ষ্কাস খাস পুরাণ কাস 

এব" অন্তাপ্ত উরোগত শ্লেক্গারাগে সেব্য। বাসকমৃশ “ দিনেগার উত্তম প্রতিনিধি । শ্বামরোগে 

শুদ্ধ বাঁক পত্র “কক্কেতে সাঁজিয়।” খায় (ক্ষোবি__২য় খণ্ড ৪৬৪ পৃঃ) । 

প্ফার্্দীকোপিযা ইণ্ডিযা” নাম পুত্তকের রচযিত্গণ কর্ৃক ডাঃ জ্যাক্সন্ এব জা" 
উদযটাঁদেব নিকট হইতে বাসকের হোগনাশিবা শক্তির বলব প্রমাণ স"গৃহীত হইগাছে। 
প্রোজ ডাকার ছয়, কান (3970005), শ্বাস এব" অগ্ঠান্ত উত্রোগত গ্লেমবোগে 0020 

ঢ৭9 0৫ 09620) 8৩০01০73) বাসক প্রছোগ করিয়া বিশেষ ফশলাভ করিছাছেন। 

শ্লে্রোগ (0৪৮00) কাম (81979505), এব" হক্দায় (5100059) বাঘকের উপকারিতা 

হায়ঙ্ম করিভে হইলে,/ইতিয়ন এনালন অভ মেডিক্যাল্ ফোসাইটা” ১৮৬৫ লালের ৫ম 

শের ১৫৬ পৃষ্টায় ডাঃ উমার কর্তৃক লিখিত একটা রোগীর বিধরণ অবশ্ত পাঠ করা উচিত। 

বাঁপকের পাতা পককেতে সানিয়া” খাইলে শ্বাসের স্টান” প্রশনিত হয়। ডা" ওযাটটু স্যর 

অভিধদন এভাদ্বিষয়ক বহু প্রমাণ সষ্কলন করিয়াছেন। ভিনি আরও বলেন, পপ্তাব প্রদেশের 

স্কষকেরা বকা্লপ্লাবিত ধারক্ষেত্রে বাসকেন পাত! ছডাইয়া! দেয়। তাহার জানে যে বাদকের 

পাতা সারেৰ কার্য কবে এবং ক্ষেত্রে আগাছা” জন্মিতে দেয় না পরীক্ষা্ধারা প্রতিপন্ন 

হসয়াছে যে বাসক পথের কাখ ভেক মলৌকাদি ঈলস্থিত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বিষ। কিন্ত 

অভধপেক্ষা উক্চশ্রেশীর প্রামীর পক্ষে বিষ নহে) ( ডিক তর খণ্ড ৫৪পৃ")। 
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ডাঃ ওয়াট, বলেন, পানীয় জন রোগোত্গদক বীজাণু বিবর্গিত করিবার জন্য (০ 

0051103 110 2০115 01 015৫25০) উহা! ব্যবস্থত হইতে পারে । কদনিঃসারকজপে ইহার 

মূল “সেনেগাপ্র প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হর | ইগ্ডিয়া ফার্মাকোপিয়ার রচয়িতা বলেন, 

বাঁমক পুরাতন কাঁস ও শ্বাসে নে বিশেষ ফল প্রদ, ইহা অ।নার পরীননাসিদ্ধ । ডাঃ আর, এল্। 

দত্ত বলেন রক্ত ৪ শ্েতপুষ্প ভেদে ন সক ঢই প্রন্কাঁর । গ্রথহটীইঈ অপিক গুণদারক। বাঁসকের 

শুদ্ধ পাতা কলকেতে সাঙ্জিয়। গম পান করিলে শ্ামের টান দূর হয়। ছলচূর্ম ১০-২১ গণ 

মাত্রায় পুরাণ ব্রক্গাইটীস্ ও আসে উত্ট কদনিঃসারক 1 ক্কাথের দ্বেদ দিলে বাতের ফেদনা 

এবং শোঁথ উপশমিত হয়। রক্তুহ্ীন আঅনস্থায় শোথ হইলে, বামকের পাতার রস দেশীয় 

চটিকিৎসকে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । ঘুলচুর্ণ ম্যালেরিয়া জরে প্রয়োগ করা ভর । পাতার রস 

উদরাদরে ও রক্তাতিসারে গ্রায়োগ করা হইর। থাকে । জরের পিপাসা পাভার বাণ মেব্য। 
উহা! গিপাঁনাপ্ | সসকের পু্পের৭ বাসন্তী শক্তি আছে । 

বিড নিভদ্র: | 

লিভত্ত__15190117 1২11905, 15. (12100111017,12, 7২19০510104, 

দহ্লধক্লাপিজ্সা জল্লা_“ন্বিনলব্ত্া” । হাবালক্জাতিল্সা জা 
“্ধলিক্বা” “ভানাবি:,? বিলায়নল্ | 

ক্লীঘ্ঘ' জহুক্স' দা লালু আানজদ্াণন্বল্। উদলিলী নিদান্ ্বন্নি নিভুক 

ন্মলিলা্সনল্। ঘল্লন্ন কীঘলিছিযত: । 

নিভৃত্ন জহুন্থা লন লঘ্রনাননদক্জালিনুন্। ন্দব্বিলান্হ্যাকনিজ্লান্নিজুলি- 

ভীদ্বিলাত্িলী । বাজলিঘব্ত: | 

: নিভৃত্ব' জত্রনীছুষীহ্য' ক্ন' অক্সিজ্ লগ্গু। ব্সনিন' লিনক্ক্রাৰি ক্লান্লি- 
ভীনলিন্ধন্ললল্। সুন্বাধ্মানীনবস্্রঘ্জনিলানলিজন্তন্তন। শ্াদজাজা: | 

লিলিছ বিভ্রুদ্-_“নিভৃত" নিলিদ্বানাস্” (ভু ২৪ আস:)। (হি) 



হত. বিড়দ- নিভৃত: ॥ ১৪৯ 

দ্িলিন্তুতি বিভতরদ্_“ানানবাহবিথানী দবীবন দন সই অ। জিনি- 
নামান নিত তর *” (ভি:৩ গ্প:)। লজ: | 

ব্জ্নালারী নিভদ্বন্_-“বিভত্বলম্লকুকগলাসল অভিমনত্যুক' অঘাবল' 

আীননীবিনীমসূ্ীন গীননী' হবান্বঘিবন্। হ্লন্যদ্বলীন' €। জীন সুৃযা- 

মলন্দযুঈনালব্ম্মলান্মভীইল ঘুনলন্া জীহল নস্মীয়ান্। হন ব্হক্'লি 

পন্নি জলীবুদগ্বন্লি । ন্বস্লঘ্ান্যগরলি' জলমন্লি। লাধ লাব দবীশী 

ত্রন্ন লাঘদীঃমিন্ততিমলি “নথি; ২৩ গস; )। স্তন: । 

্বত্ানঈহ্ত্ী বিন্ “িত্ত্ানি নি্ান্ জদযান্ নর্ম জানত 
ইদনিম। লহ্ম জন্থানি হালঘ্ লব্লীহ' ্দীন্ভনি।" (জিবীবীযা ঘি: )) 

অন্রপন: | 

বিড়ঙ্গেব ভাবানাম--ব £-বিডঙ্গ। হিঃ বায়বিড | মঃ বাবডিঙ্গ। ৩: 

বাবভীয। ক্ঃবারুবিডঙ্গ | তৈ১_ বাহু বিদ্ধ! তাঃবাছবিগ"। ফাঃবরঙগজ্ঞানূলী। 
অঃবরগ্কাব্লী। 

পবিচযজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা “চি্ততগুলা”। গুণপ্রকাশিকা অংজ্ঞা_“মিহা”, 

প্বাতাবি” প্রসা়নগ। 

বর্ণন -ব্ডঙ্গেব লতা! বৃষ্কাদি নাশ্ররপূর্বক প্রভান বিস্তার কার। ্রাহট্ে প্রচ 

জান্স। সসাক্ পরিবধত বিস্তার কাণ্ড হ্থাস্তব উক্ত হ্শ হয। শাখাপ্রশাণা 
বহ, কোমলশাখ শুতরবর্ণ। পত্র হস্ম পিরা ব্যাপ্থ ও সম্থা। পুষ্প, খক্চাকারাস্থিত, অতি 

শুর, বছুন*খ্যক, হরিদাভ লীতব্ব, দ্গ শু, কোসল, সুত্র বোলে ব্যাপ্ত । বগত্ে পূশিত 

এবং বর্ষায় ফল পরিপক হইয়া থাকে। 

বার্থ বাবহাব-কল॥ মাহাফলপণ্ত অর্থাৎ তঙুলচূর্ণ ৪ আনা হইতে ৯ 

তোলা। 



১৫০ বিড়ঙ্গ- ভিভূত্ব; | ₹০ 

বৈগ্যকে বিড়ঙ্গের ব্যবহীর। 

চরক-_ক্রিমিরোগে বিডঙ্গ_কমিহর ভেষজের মধ্যে বিডঙ্গ শেট (সুঃ ২৫ অঃ) 

হথশ্রত-রসারনার্থ বিড়প-_যষ্টিমধু চূর্ণ সহ বিড়ঙগচূর্ণ শীতল জলের সহিত গান 
করিম পশ্চাৎ শীতল জগ পান করিবে । এইন্ধপ এক মাসকাল প্রত্যহ সেবন করিবে। 

ওবধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে অলবণ অন্ন ম্নেহান্বিত মুর্দগামন শীর যয এবং প্রচুর গব্য গ্তমহ অন্ন 
ভোন্রন করিবে । ইহা অর্শো্, কমিনাশক এবং মেবা ও স্মৃতি বদ্ধীক | এই বিডুঙ্গ রসায়ন মাসে 

মাসে একবার মাত্র সেবন করিলে শত বর্ষ আয়ু অভিবন্ধিত হয় ( চিঃ ২৭ অঃ)। 
বঙ্গসেন অর্ধাবভেদকে বিড়-_বিডগ ও কৃষ্ঃতিশ সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে 

চরণ বস্ত পুত করিয়া, ন্ত গ্রহণ করিলে “আাবকপাণে” নিবৃতি পায় (শিরোরোগ চিঃ)1 

বক্তব্য চরক,-_ তৃপ্তির, কুষ্টপ। ক্রিমিঘ্র ও শিরোবিরেদনোপগ বর্গে বিড়গ পাঠ 
করিয়াছেন স্ৃশ্রুত বলিরাছেন বিড়াঙ্গের তৈল শিরোবিরেচক (চিং ৩১ অং)। চারক 

তৈপযোনিবর্গে বিড়ঙগের উল্লেখ নাই (স্থঃ ১৩ অঃ) 

:000501059265-157000110 2010) ৪ ০0120110200 7:00 011, 001081111170001017 
(91111) 21705100010 7005 2700 20) 21021010 ০০1150 010715(01101)110- 

4১০6০03 003. 0593--1170 [১0109 15 001000156১070 0651) 08100 000111,010070010 
00 122050, 20 ঘি010 05 02000102061505 27001701010) 216076৮0200 

50121010007 7100. ৮160) 05200952110 [)10)11) 070 0811) 14 2151 60010110701) 

ঢা) 112001/0 ০079111১201017 200 10 2006৫ ০21১11109107007011015 705 চে 0যা)170- 

(159 1100 (01615 হাতত 10055091518 70171010700 28 ঝা 01601201501 

৭1170150250 2170. 11)0107020157), 02 (2:07 [07 21010 (1100 115 (0011)0 

(9 (00 1110 0000 2010 210 060. 7/710772 1/7/107 27 77716. 2৩. 2৬, 7৮/7220 

[10১ 426.) 

মব্যমত- ব্ডদচুর্ণ রেচক। আর্জ বিড়দন্বরস। নিগ্চ, মুকর এবং মৃছুরেচক | বিড়, 

আঁধানহর, রুমি, রসায়ন এবং উ্ণ। বিড়ঙ্গ। নৌরী ও পিপুল যোগে। শিশুর চিরগাত 
ল্যোষ্ঠবদধে এবং তরুণ কাসবিশেবে (১০৪৮ 02091117 191017017615) বাবস্থা কর। হইয়া 

থাঁকে। আধ্ানহর ও বারুনাশক বলিয়! বিড়দ। এ্রহণী এবং আগ্মান রোগে গষোজ্য। রঘায়ন 
বলিগ। ইহ। বাত এবং নিবিধ চর্দ্মরোগে গেবা। দীর্ঘকাল বিড়প সেবন করিলে মুত্র কটু ও 
রক্দবর্ণ হইয়া থাকে । ক্রি হয় খন্ড ৪২৬ পৃঃ) । 



বিদীরী-_নিহাবী। 

নিকাহী --179011252 [0170912) 03515123 02011001819 

দুলান্বাত্মন্ধল লবীলল্_-“বিকাবী শিহাধীন্ন: বব ভিবিঘ: হী 
হবনান্হী ্ত্থীত ্বীবিতাবী অবক্সিযন'। ্মন্থী সথহ্বিদাহজীওজজ ীষ৫”-_ 

( জঙ্গদাব্যি নব: হীন ইজ ক্স:ঃ)। 

দহিন্নবন্সানিজ্জা অ্া-_নিহাহমা-ণিজগ্তা” জীব 

লিভার বস্তনন্মা” । হ[ষ্াসন্জাঙগিজ্া জঁল্লা__মিহাহ্া_. 
প্াতৃন্ধন্হা”। “ভ্র্বজন্হা”" “্ান্ললা” | ছবীষলিহাহযা_এীহলন্ী, 

"ন্বীব্ধন্হা,? দ্বীবক্কেজা” | 
নিহাজী মিমিহা বান: লিমা অলীবজিন্। দিাললিন নঘা 

বন্ধন যা বল স্গীন্িলা। লিহাহিলান্তী (হ্বীলিহাহী) অনন্য আান 

ঘিন্ন্হস্ব ঘ:। মান্তবী ভরন্বী ভদ্যঃ সীনলূসক্ঘাঁলিলুঙ্রক্দ; । হ্নলহীদহ্য 

হী নূততক্রবিদুবনী। অল্লনাহীমলিঘব্ত; | 

লিকাহী সন্ত সীনা যু: লিম্্ীগ্রনিন্মজিন্। পা দন ভ্তি- 

ঘন্মা নীহ্য্বিনততনী। সয়া জীবনিহাবী ন্ব অন্তযান্জা জমাঘন্দা । নিলা নত ছিল- 

মুলরদী লুল্ললন্থানযাসন্থা । ন্্ীহজন্হী ভ্িম্রা সীলী নিনালনব মলালক্ম: ॥ 

ধিলাজী বীবাস্ম ব্াহতন্বন্দী অনার: | ব্াজলিছব্ত । 

* আ্আাজিসা আস্ত ছিলা। হুত্ী বন্বাঘজননী গ্রপ্তিহা বীহালতিলী । 

ব্ঘিল্রস্থান্নিকখ্যানুক্ানীহিলী। লালপিন্লস্গমলী অত ন্ত্যয হস্বোযনী ॥ 

ালসন্দাম: | 



১৫১ বিদ|রী-_ ভ্রিভাহী । ;%হ 

নিভাবী আানঘিন্সসী ভ্তহ্দা লন্বনা বজানলী। হাজলগ্্রল: | 

নিজদ নিভাবী-_ “স্নানজ্ঘা নিভাত্ঞাস্ব জন্তী ঘ্বীনগুনাজ্স নী। (ভি: 

২৫ আ্:)। (২) জুল না ন্ট হব লিভাহী-_'নিভাবীলি: ফনগ্ঞা আনল । 

ন' অন্ব লুলব্স নন জন্ডু হন বব" । (লি: ২২ ক্স:)। লন: | 

নাজীন্দবন্থাষ্ট নিভাহী_-লুন নিভাঙ্ঞা: স্জ্ন' ক্বইনি লানিলজ্। 

ব্ণিলপুন্থন লীনা হুস্বীহঘিনন্ছনি'' (ল্থি:২হ ন্দ:)। জ্তুপ্রন: | 

নিজলভল নিভ্াবী_“ঘবনন্' গ্ল্ হিল্ানীস্হল' জগ । অন্ন 
ঘান্বিইনন্ নিসলভলহ্নাক্লল্" | (ভলহন্বি:)। (২) দিপ্র্জ নিভাবী- 

“লনা হব নিহাহ্ঘা লা %। দিনন্ লঙ্লক ব্বব্; দিল্লসৃন্ললিভুলল্" | 

(সুন্র ছি:)। (২) হনল্অলভলাপ্র' লিভাবী__"নিহাহীজন্ত স্তব্তা সিনদ্ধা 

ত্বল্মনব্রলদ" । (ব্জীবীনন্লি:)। ল্নঙ্গ্ল: | 

বিদারীর ভাষানান_নাঃ_ভুদিবু্ষা গু ভূইিকুদ্ডো | কো: বড় ভদরজ | ডিল 
নিলেণ। কন্দ, বিআইবন্দ। সং-ভুই কোহঠ্ঠা। ঃ-দগবেলালোননা। ক+নেল- 
কুঘল। তৈঃ-নেলগুদুড়ু। উহ সুইকরবারু | 'আহং_পঠালিকুন্ডা। 

পরিচরজ্ঞাপিকী সংজ্ঞা বিদারীর-“গছে্টা”। ক্টারবিদারীর--ইদ্মুগদ্ধাত 
গুণপ্রকাশিক! সংজ্ঞাবিদারীর--"দ্বাছকন্দা”, “বৃদ্যকন্দ।”, স্বাভলতা” | কাত 
বিদারীর-প্দীরবন্পীগ এদীরকন্দা” ক্ীরশ্ুক্লাগ | 

বর্ণম-ন্দার্রীর সুদীর্ঘ লতা ভুলু্টিত হইয়া বা বৃতি গ্রতি আশ্রঘপূর্বব গ্রতান ' 
বিস্তার করে। পত্র হস্তিপদাকার বা পাণিভুল্য ও পঞ্চভিন্িত, নিভান্থ তন, ভিননাতরই 

দূলিন হইগা বান পুষ্প, 'হুধগভ বন্বর্ণ। বর্ধায় পুঙ্িত ভর। গ্রতাল শুদ্ধ হইলেও 
বৃহৎ বন্দ 'আনিক্ুত থাকে, এবং বথ।কালে পুনঃ গতান নিস্থার বরিয়া থাকে । কন্দাভা গর 

শুভ্রবর্ণ। কন স্বাদে ঘধুরুব্। 



২ বিদাবী_ হিভাহী। ১৫৩ 

লতা নাতিশীব। পাতা ঠিৰ্ শশাব পাতার ষ)। কন্দ প্রান ১১২ সোবর অধিক হর না। 
কন্দাভ্ান্তর পীল্ব11 কন স্বাদ তিক্ত. এবশ্রকার লতার এবন্বিব কৃন্দকেই, বৃন্রিশাল, 

চট্টগ্রাম অক্লর লোকে হমিকুযগু বশ্যি। ব্যবহার কার, এব" আমরা যাহাঠক ভূমিকুহাণড 

বলিশাম তাহ কে জ্রীন্রবিপাবী বল্ল। প্রোক্ত পীওন্্ণ তিক্ঞকন্দ বিণাবা লাহ। কিন্তু 

স্টীব্বিদাবী কি? বৃদ্ধ পুল টাঘ্যগৰ হরীববিবারীহ পান্চয় সব্বন্ধে যাহ! বাপরাছেন 
আহাব সার মানস এই-ক্বীফ।বশাবীন বন্দ বৃহ, বন্দেণ বাঁ শু কনে প্রচুর শীর (আঠা) 

আছে এব উহা স্বাণ আভমবুর ॥ বৃদ্ধ আচার এ দত "আবৃত হইলে আযাদব বণিও 

বারা স্কাএবিধাথী বশিখ গ্রাহথ হইতে পাবে ন_-বেহেছু ঝনিত বিারাকন্দে প্রচুর আহা 

নাই এব* উহা! স্বানধ পহ* মধু” নহে। খন্বন্তবাণানিব ট,কাব, স্ীরন্দি চীশ্নদর উল্লেখ 

ঝবেন লাই। বাজনিঘ ট,।ব, বিন্।ল এব মনল ভেদ ছুইপ্রকার ক্ষীরনিধাবীর গুৰ 

বান কবিয়াণছন। আানক এখ বিনাল সনাল স্পার বিদ্বাগাব পরিচ তে গিরা “একছা শীয়” 

শবিশেষ প্রতি অএরশাপ্রন্থাৰক নিরর্থক শন ব্যবহার কলিগ বিছ্যার্থতণাক প্রভাবিত 

কবিফ্াছেন। মুন্দকঞ্ঠে সাদহ প্রকাশ করাল তত্বান্থেবণের ভার ডন্ু্দ থাকে । সনাল ৪ 

বিশাপ ক্ষীববিবারী 'আসাব অগ্ঞাত। স্পীববিণাতী সন্বন্থে পববঞা আচাধ্যণণের ৮ মত 

দুজেক্স। ভাবপ্রকাশিকাঁৰ ও বাজবললভ শ্বাবখনীর উাশ্রপই ববেন নাই। ভাবপ্রকাশ 

কার কি বাধাহীকদ এব শ্গীববিধানী এক বস্থ বলিল! সিদ্ধান্ত কথিয়াছিলেন) নচেৎ তিনি 

বাঝাহীকন্দের পথ্যায়ে স্পীরবিধারীর লাদ (স্টীরকনপ শ্রীন্বউকৃল1) লিখিলেন কেন » 

নিঘ টস বাজনিবউুতে শৃষ্টির (বাস্সাহীবন্দেব ) “বঙগনেত্রদিত পর্য্যা্ নিদিত হছে 
লিন্ত এই পথ্যাবদাপ)ব পা না” “শারশুকৃশাস্র উল্লেশ দূবেব কথা, সান! বার/হীকলে 

স্পীন্ব্ প্র ওগিত হইতে পারে এসন একটী শব্দও নাই। নিবটবিক্্ধ হইলেও 
ভাবপ্রলাশে শবিগাবী” শন, বাহাহীকন্দের পর্বাপ্র পঠ্ঠও ইইন্থাছ। এতছষ্রে অনণকা 

বাবা হীবন্দ ও বিগারী এক বলছ) কন! বনেন। বৃহঙ্গিণ টুরলাকর নান নিঘণ্টুব সপ্ন, 

কর্ণা শালিগ্রাম বৈশ্ত লিপ্রাছেন “উসাকা (বিনারাকন্দ ) কোই কোই চর্বকারানু₹গ 

কহাত 1৮ ভব প্কংশের পর্যাও পদঠ থাহাই প্রতীত হউক বন্ততঃ বাঝঠহীকন্দ বিশ্াপীব! 

ক্সীরারবারী নহে ( তম্মকাবালুক ও বালালীরন্দ পৃথক বন্ত। বারাহীরন্দের অভাবে চন 

কারানুক ব্যবঙৃত হর মাত্র। এন শিবদাষেন উক্তি *বারাহাকদন্ত ছলস্তয়া চন্য 

কাবাশুকামৰ গৌ চৌ্ছিবাশহীবলবভঙ্থা শৃহাভ। বন্তও্ত বানাহীকনচা্থকাবানুক" দ্রশা্রা | 

ভত্লক্ষবাভাবাংণ বেষ্াবিকাপবাভা স্নাহসি্ুপররিশ টাকা)। এসণে আবিবাহীহ পণ্চিহ 
২ ক -ব্যগতের ২ আলোঠিত হতছে । শালি স বে বলেন পদুষ্রে শীৰ ধিপারীলন্দ 

২ 



১৫৪ বিদারী-নিহাহী। £ধু$ 

কীতী বেলহী চল্তী হৈ। ইউন্কা কন্দভী সুসীকে সমান্ হোতাহৈ, পভে এক এক শাখাদে 

সাত্ সাত্ আহ আঠ, হোতে হৈ। কন্দকা রংগ লাল ওর সফেদ্ হোতেছৈ”_ অর্থাৎ যাহার 

কন্দ্ সুপ) মউ, কন্দের বর্ণ রক্ত ও শ্বেত এবং যাহার প্রতি শাখায় ৭্টা করিয়া পাতা থাকে 

তাহাই ক্ষীরবিদীরী। উহাতে পূর্বদচার্যের সহিত বিরোধ ঘটতেছে। ক্ষোরি ও ডিমব্ 

বিবারীর পর্যায়েই “ঙ্ীরবিদারী” শব্দ পাঠ করিয়াছেন_ পৃথক শ্গীরবিদারীর উল্লেখ করেন 

নাই এবং বিদানীর বর্ণনপ্রন্তাবে লিখিয়াছেন__পবিদারীর কনের বার কার, কিধিছ কটু 

(ঝাল) ও তিক্ত, কাচ আলুর মত বলা খাইতে পারে (ক্োরী-১য় খণ্ড ৪১৬পৃং। ডিসক্ 

য় খণ্ড ৫৩৫ পৃঃ)। বলা ঝাছল্া বিদারী ও ক্ীরবিদারী পৃথক্ বস্ত_-এবং ইহাদের 

কৌনটারই কন্দ কষা, কটু, তিক্ত নহে। 

ওবধার্থ ঝ/বহার- কন্দ। 

বৈদ্যকে বিদারীর ব্যবহার 

চরক-বিসর্পে বিদারী-বিদারীকনদ ধৌত গব্যগত সহ গেষণপূর্বাক বিসর্পে প্রলেপ 

দিবে (চি: ১১ অঃ) (২) ঘুত্রের বৈবণ্ণ্যে ও কচ্ছতায় বিদারী-_বিদারটকক সহ যথা- 
বিধি ঘ্বত পাক করিঘা, কিছ ক্ষীরপরিভাষান্সারে পক বিদারীরাম পান করিলে সুরের 
বিবর্ণতা কিছবা সূত্রকস্ছ, নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ) | 

হ্রস্ত-_বাজীকেরণীর্থ_বিদারী-স্ুমিকুমাণডের চূর্ণ, ভুমিবুযাভের রসে ? বার 
ভাবনা দিয় চূর্ন করিবে। এই চূর্ণ গব্যস্বত এবং মধুনহ সেবন করিলে বাছীকরণ নির্বাহ 
হর (চিঃ২৬)। 

চক্রদর্ত__বিষমভ্রে-_বিদারী_জাল দেওয়! ছৃগ্চ। তিল তৈল, গব্যদৃত, ভূমিবুঘার্ড 

ও ইক্ষুরদ এবং মধু, একত্র সম্থনপূর্কাক বিষমজরী পান করিবে (জর চিঃ)। পিত্তশূলে 
বিদারী_ভুমিকুমাণ্ডের রস চিনি সহ পিত্তশূলে সেব্য (শৃল চিঃ)1 (৩) স্তন্যবর্দনার্থ২_ 
বিদারী__আরুর্বেদে ক্র সুরার সহিত বিদারীকন্নঠূণ সেবন করিলে প্রচ্থতির সন্ত বদ্ধিত 
হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)। 

বর্তব্য_ চরক” বৃহহণীয়, বর্ণা, কঠা এবং হেহোপগবর্ণে বিদারী পাঠ করিয়াছেন । 
06025:53925-4 16510 ওলা আআ 0 (42745721227164. 9 24147 

6 285049৮0৮11, 6476), 

4১০6025 02 2523--1০010 210৮০, 12106155617. 56৮০০ [765001706৮0 

201119915150 200. 00170100176 [0101১200075 16 07005 770750021 0157 

000205994১5 2120655০050 ঠ1%00 ৮৮10 5100) 1 [7:070669 070 5007901012 



হ্হহ বিভীতক-__্বিমীলঙঃ? ১৫৫ 

91 তি আ0েটেটাত 26 ৫61তাঠি | ৩ 90002001905 250012175706৫ ০ 

ও75078660 পাটা 5সিতিযোচ্ত চি০। ৫০১।15, 4130005227৫ ৮202৮ 9 

418050০7 00০--11 0 416) 

মবামত- বিষারীকন্দ, বলা ও রমারন। ইহ! পোষক, বৃন্য এব" শ্রিগচ খণ্ড মোদক!- 

দিতে ভূি ব্যবত হইয়া থাকে। আর্ভব রজের 'অতিক্রভিতে ইহ! সেবন করিলে র্জঃআঁৰ 
নিৰৃতি পাদ। সপ্তের সহিত সেষন করিলে প্রস্তির স্তন বন্ধিত করে। গোব্ম, দ্বত, মধুসহ 
বিদারীবন্দের প্রাশ প্রন্তত করি, ক্ষীণ, ছূর্বল। অতিসার ও অগ্িমান্দাগ্রস্ত শিশুকে সেষন 

করান হইস্ত্রা থাকে 1 €(ক্ষোরি_২য় খঃ ৪১৬ পৃঃ )1 

বিভীতক-_নিমীলন্ধঃ | 

বিলীনক্:, ্র:-_7]0170102]9 8৫]1012 

দহিন্বমপ্সাঘিা অল্পা-_নিলত্্ন্গ:/' “দ্ধ: । হ্যা" 

সঙ্গাঙ্গিঙ্া ভঁা-সিলিলদজ:” “জান: পৰিঘ্£? 1 

বিমীনন্ধ: নত: আদ আন্ববৃষ্যজিন্ ঘবঃ। জানাছিবজবীযা: ই 

প্রতিক: অবঃ | শ্মল্যন্থ_ নিলীনন্ধ' জদাযত্্ জলিইধ্বহজিন্ অহল্। অস্ত 

জতুকীন্" দান জানত জক্গালিব্। ঘল্তন্াবীঘলিঘয্তঃ । 
নিমীনন্ধ: জহুব্তিলা; ্রাধীত্যঃ জদাঘস্ব:। শ্বস্যপ: ঘন্দিলম্লঘ বিঘা 

সপ্তবী আন্তঃ । বাললিঘয্তু: ) 

নিমীনক্ধ' ব্আন্দান্ম' জনা" হাদদপিখন্তল। ভত্যনীহ্' ভিলঘগী কীহন" 

জাধলাক্সলনূ। হৃন্'' লনছিন' ত্য জলিইব্তর্থলাগলদ্ হিলীনলতসা 

ভতহ্জ্হিজিন্ববানদ্ববী নপ্তঃ। জাতী সহজহাঘ আন্গীলক্গা$তি নহুয্যশ; । 

ননাননন্জাঙা: | 



১৫৬ বিভীতন-_হিম্ীনন্দ; | ধু 

- স্রিম্বীন' লতি নীহ্বীঘ্য' ঈজ্তহ্ঘন্মলিনাগ্গলম। লন্ন্র' জাভুজান্ধি ন্ম জদান' 

জদ্দপিনব্তন। বাজনন্্ল: । 

| অন্সিনিজ্ নিশীনবল্ “হ্রিলীননান্ম লা ন্সন্তি' জজনীঘবল বন্ববল্ 

(নবি: ৫৫ ক্স:)। (২) আীন্্র ভিমীনজ্লজ্লা-_“নিলীনল্যালা' দন্নল্র- 

লন: । অভ াজালিন্ক: দন্িঘঃ (লি: ৫৩ শ্রঃ)। কব: | 

জ্সঞ্তলআা লিলীলজলজ্লা_ন্সলনীলন্ব ত্বযনা জকজীক্ন্ন নদিবলয: | 

বলুলভীনিগ্ত্বনঘ' নগ্রনাহ্অবীলাগগলদূ। (ভ: %5)। ভ্ুস্স ন: | 

বক্র ঘন্রাজন্মালম্ ভিলীনজ্ল্ -“নলল্নঘু কালনাবন্র জনন্ন' না নিমী- 

নজল্" (লি: ই ক্স:)। (২) মু লেলান্লি ক্সলিবীহী ) ভিলীনজলত্লা_ 

জলা নাজাল্ ললাদিক্সান্4(ত: ৫৫ ন্দ:)। আাম্অত: | 

কমান _নিলীনন্ধ: -“নিলীনজা' গ্ঘনালাল' লীাজন্দব্বডিনল্। জিল 

লবহন। ক্ুহন্ জাল" সনলাহ্্লিঘাবিনল। (জ্জাল ভি: )। (২) স্বনা ভত' 

নিজানা স্্ ছবিনীননগ্_-“আর্ণ জন্রিদন্নলুষ্া লীভৃ' ্বান্রলললঘ্লা লি্সিনল্। 
্্দিযান্তবলি জ্লান' সনন্থা ব্পলি্যান্্বীল। (দ্বাল দি:)। ললব্গাভুন্ন: | 

আনিবার ছিমীনস্--“লিলীনন্ব কর্ন কম লল্যাল্সত্ারনঘুলল্। 

লন্কান্নলচ্নীলাহ' অন্দতাল্ি বিলরানবযান্ ”' ॥ (স্রলিলাহ স্থি: )। ক্যান 
২ 

১ টর্কা 2 
নানা নিষীননন্_-“নিনতঘ্যান্মালা পিদ্ত' লাচৰবান্্ ত্রিখীলতল। বলুক 

দঘলন উভঘানিললাঙগলল্" | (আাননযাঘি লরি: )। নক্লুলল: | 



হ১৩ বিভীতন- বিলীনঙ্গ. | ১৫৭ 

বিভীতক্বে ভাঁষানাস-_বাঃবরডা বস্হপা। হিঃ বাহড। 7 মইতেবেডা 

ঘাঈস্বৃস্দ। গু-বেডা। কহতোরে। তৈ- বলাতাগচেট। ত্তনি তি 

তোমভি। ফাঃ_বাললে। অঃহবলেশজ। 

পব্চিযজ্ঞাপিল। সংজ্ঞা ক্ষন” পশ্লিপুশিকাপ। গুণপ্রলাশিকা সংজা 
-পঅনিলপ্রকপ, কাজ” প্বিষদ্প । 

বর্ণন__বাহভার বৃক়ি উচ্চ হর পবদ্ত এব' অব্য স্বর" জন্মিতা খাকে। বঙ্গে 

ইহা উদ্ঞানে ফণ্ত রি 5 হইয়া খাক। কেবল ফলের জন্য নহে, ছার়াতর বস্য়াও ইহা 

আনৃত হওয়া উচিত। ক্হডা গাছের পাতি) প্রা বটের পাতার দত। পুঙ্প অনিন্ুদ। 

বহেড়ার বল ছই প্রকার দৃষ্ট হন _বর্তুলাকতি হয এব" অগ্ডারণত বুল । শেপ্যাতিরক লশ্ 

করিয্নাই নিঘ্ট,কারণণ বিভীতককে “ক্ষদ্প” ( কর্ষপন্দের শর্ঘ ২ তোলা ) বশিরাছেন। 

উবধার্থ ব্যবহাব-ল্হেক্ ৪ মচ্গ। মাত্রা ফলক চূর্ণ ৮৪ আনা। স্পা 

২১ আনা। 

বৈগ্ককে বিভীতকেন ব্যনহাঁল 
চব_ গ্রন্থিবিসর্পে বিভীতক---গ্রথিবিসার্প ঈবছে বিভাতক কক্ষের প্রলেপ 

দিবে (চিঃ ১১ অঃ)1 (২) শোথে বিভীতকমজ্ছা_বহেডার শীল প্ণপুর্ধক প্রলেপ 
নিলে ত্রিদোধজ শোখের দাহ ও বেদন! প্রপসিত হয় (চিঃ ১৭ অ:)। 

সুশ্রত-_হশ্মবীভে বিভীতকসজ্জা_-আরুকেদোক্র কোন প্রকার সগ্থেক্র সহিত 

বহেডার শীন পেষণ পুর্বাক পান করিলে মুত্র বিশদ্ধতাপ্রাপ্ত হয এব" অন্মরী প্রশমি হয় 

(উই ৫৮ অঃ)। 

বাশ্ভট- শ্বীনকাঁসে বিভীতক-_খ্বাসকাসে বিভীতক সেবন 7 তকর (চিঃ ৩ অঃ) । 

(২) শুরু নাম জনিরোগগ বিশীতক্কসহ্জা_বহেগার স্টীস মধুব সহিত “ত্চরূপ পেষণ 

ফি অঞ্চন কহিলে উুক্ল নাস নেতবোগ বিনাশ পায় (উঃ ১5 অ*)1 

চক্রদভবকাঁসে বিভীতক-_বিভীতকে গব্য ঘ্বত সাথাইয়া গোসলের ঠুশ্রি ভিতর 

রাখিয়া ঘুটের আগুণের উপহি সপন করিব কিছু পার উদ্ধৃত করিছা এ বহেডার ছাল 

সুখে ধারণ করিব। ইহা উৎকাসির উত্তম উববা কেস চি+)। (৫) শ্বসেও উৎ- 

কাসিতে বিভীহক-_কিকিত মাত্রার বিভীতকহর্ণ মধুর ছাত্র! জ্ধীহৃত করিআ্া পান কি 

প্র“ল উৎকাসি এবং শ্ব।স অচিবাহ প্রশ্সিত হর (শ্বাস চিঃ )1 

বঙ্গসেন_ নতিসাবে বিভীতক-দগ্ধ বিভীতক ?সন্দৰ ফেলে সেবন করিশ প্রবল 



১৫৮ বশ নিত: । ৭৪ 

অতিসাঁর নিবৃত্তি পার ('অতিনার চিঃ)। (২) হৃদয়গত বায়ুরেগে বিভীতক--অশ্বগন্ধা- 

চূর্ণবহ বিভীতক চূর্ণ, পুরাণ ইক্ষুগুড় যোগে, ঈবদুষঃ জলের সহিত গান করিলে অন্বাভাবিক 
হদয়স্পন্মন প্রশমিত হয় (বাত ব্যাধি চিঃ)। 

বক্তব্য--চরক, বিরেচনোপগবর্ণে ৰিভীতক পাঠ করিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুচত 

তৈলযোনিফলবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন । সুশ্রুত বলিয্মাছেন বিভীতক তৈল কৃষ্টীকরণ 

_অতএব ইহ! শ্বিত্র এবং অগ্যাদিদগ্গ অগের অসবর্ণতধ দুরীকরণার্থ ব্যবহৃত হইতে গারে। 
00250009065,--02110-0201010 2010) ০01011577266017 05105 2170. 2, ৫1001- 

1517 7011091০011, 

£১00005 220. 0995,-4১50010000, (01710 27012326150 7 সাঢা) 2 5 থা৫ 

19175 7011১07 115 51৮07 25 হাঃ 00900101211 10. 090 টিয়া 06010002109 01) 

০০801), 10215077059 01 ৮০1০০, 9010 61:02 70 ৫1১01951170 07100 [9117 

02510. 15 10196 2070 10080 2510207505 17) 3010107020, 10006 0016 15 

21৮00 ঠা 01900766205 101995) 11105) 1057059, ৪০০, 2150 101 00171010010 01 

(10৩ 5001000. (112176 1120104 27 1727 0, 49, //971--01. 09 559. 

নব্যমত-__বহেড়া, বায়, ব্য এবং রেচক। সৈদ্ষব লবণ পিগ্নশীযোগে, বহেড়াচ্র্ণ 

লেহন, কফরো[গ» ন্বর্ূভেদ গলগণত এব" গ্রহণীরোগীর পক্ষে প্রশস্ত গলক্গত রোগী গঘ্ৃত 

ভঙ্জিত বহেড়া গুখে রাখিয়া” খাইবে। বহেড়া, অভিসার, শো, অর্শ কুষ্ঠ এবং শ্লীহ- 
বিবৃদ্ধি রোগে সেন্য। (ক্ষোরি- তয় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ)। 

বিলু-_ নিজ; । 

নিস!) আীদন্ল:--.72210 19170101095) 01070%2, 111217701095. 

সব্ন্নিনক্লাপিজ্জা অক্মা_লঙ্বাদন্ন:। “লভাদন্ন:। “ভুল: 

“লিঅল?”? “হান্্রনল “জয্তলাজ্য??? | 

নিজ্রনুক্থী স্বিহীদঘ জুহিঘ্' লগ্ঘব' লু । নিজ্লব্র লর দান বাল লিগ 

বন্সান্টি ভীদলল্। জন্তনিজজনালীঘ্ঘ' লী আানজদ্দানন্স্। বিত্যান্লি 

ঘন্ধ নত লগা বক । লিতাস্ি নিভব্মলৰ ভীদস্ছুন্ ঘুলিলানল্। অল্লন্ন- 

বীঘলিঘব্ত: | 



হর ব্ু-_লিলু, 7 ১৫৯ 

বিব্সধ্ লগ্হী সত্য: দাম: দিশ্লজিত্ হাঃ | জদ্দভলহালিঘাবগ্ী ভৃন্ি- 

জহীসল; হহ;। বিন লিহীদঘ আন্ত জন্ত হানন্তনু। দৃল্তন্ত জীলভ 

ভিন হা ঘন্মাস্থি হীদলদ্। লইন দন্ত লিপ্রীঘ' লগত অব হাহ়। জতুলিয 

জমাযীব্য' সানি তব লিহীরজিন্। হাজলিম্য্তু: ॥ 

আদলব্নবন্ছিলী ম্বাহী ব্জ্বী$ব্িনঘিন্মজিল্) লানস্স্কহী অন্য লপ্বহ্যস্ব- 

ঘান্ধল:। অাম্ল্গাঙ্গ; | 

বিজ নাজ" জদামীঘ্য' আন্ন' অজ্িহীঘননূ। ঘানি নিত নীঘয" 

বালন্দদ্দাণভ্বদ্। দন্ধ' ত্বমন্মি সন্ত ভূজং' মান্থি হীঘমূ। জদ্দ্ানাল- 

যুরদী জাক্িঘী নিজনদিক্মা | বিল্নুলব্কবনহুছিস ব্ফদিন্লিন্। 

দবীঘ্ব সহিঘ ত্র ই হ্যা: অন্বাস্না: | বিত্নাহদ্যল বিদ্ববা নিলাম" যন্দী- 

দ্নহল্। বাজনা: | 

নন্দ দ্দরানামসূল' ম্যাছি হীত্বলমূ। লিশবন্যাত বিজ্র' ঘুহ্য 

ললিঘাহ' লা ঘলিম্। নিত্ষলভামন নজবহ্য' ধালক্কং" অন্ জ্মাসিজী 

ঘফ্জিন' বিজ মব্নিঘন্হীঘন মহন্। জগত কৃবিদ্ধত' সীল লাললানত্রিলা- 

আনম্। ্স্তলরিছঘতআাক্ধবঃ । ্ান্বাহিজ্রমিত্রাহীলা দত গ্যব্ী যাপন । 

ভ্লহ্ নিজঙ্মলাতু_“ « নক্পিত্রগাতমি: | (লি: হ আঅ:)। (২ 

অঙ্গ বিজ্সলুলল্--"নিজ্বীন্ন্ধামী « ৪ স্বত্তীত্বা। ন' মুলা অুষইম- 

মন (বিঃ « কঃ) ৫) পনাস্তিজ্াঘাঁ হিজন্লাত--“ক্: ব্যানাজ" 

জানা নিলক্ষ লহ নন্নন: | হস: বহীওজ্নস্াহ্যা; ব্ততী ত্বন্যান্ দআান্িজান্ 

(ছিঃ ₹* প্স:)। আনব: | 



১৬০ বিল্ব-_ভিব্ন; । ££০ 

জন্মন্থমনিসশান্ নিতলনব্তনল্--“* নিল জহ্হলাল্। * আঘি- 

নাল্ীন ঘাবত্রন। (ত: হছক্স:)। (২) চিলবলীকব্জিন নিজাহী নিজ 

আন্বাহুঃ__লিজজলভ্র'ঘলত্তন্' সীবালীলরভ্নল্। নবভৃন্বাক্বৃতূনী শী: ঘিঅ- 

বনীভ্রিন' জন্" । (লি: ৪৭ ক্স:)। ল্তুমমন: | 

বাল্লভীবন্ট্য লিজগলন্-“নিনুঘলহ্বীভ্ঞাতি বালভুজনলাসন:। 

(ক্জান্বন ল্লি:)। (২) বসা ভিজঙ্গলাতু:_ক্মীদন্ন গলবাতুকবদী নাহাংুযাবা 

লিমন: লহ: | অ্বলীহাভুলন্তঃ' নকলা দীলিনী লমনি ॥ (নন্থব্পীলি:)। 

(২) অল নিজবনুন্লম্_ক্দীদন্ত্স * জনাসী লগ্ুষ বূন:। পঘস্হুছিলগ্র 

আন: %” ॥. €ভেঙ্িন্ি:)। €) হলাগতি ভিজগ্ন্লাত। * জিলা নিজ- 

মাত্র: আীজ্ঘা: ৮ | (ক্স: লিঃ) (8) তীর নিল 

“নিবলঅলবন্ব' দুন' ফীনম্ম' চ্রন্রপ্া লিজ! লিহুলক্ শন ভুলাল্ি ভিহ্চ্থান্ 

লালন্বাক্লনি ॥ (আীঘ-ছি:)। (২) লাপিন লিজগান্যাতু- দল লিজলব্ত জুম 

ছিদ্বা ন্ন' নিনালবিল্। আালালীয' নবি স্লৈঘিগ্র' জগনুনো"। (আাশা- 
হাম লি; )। নলগাহন:। 

ন্বালমদ্ নান্বনিজন্-_-উুন মছ্রভ লিলু' ব্লালিলাব্লাম্লম। 

আলমুনিলন্ব জ্নিবীাভৰ: বল্ (ল: ব্ব: ধল্লা:)। অ্বানদক্জাগঃ। 

সিগাস্ছুত্ৰ লিষ্বাহ্তী বিলুন্ুলদ্-_-“বিলৃলুল্লজসাইল ল্লালাহীজ লগা: | 

স্মাবীত্য া্বন্ধাল' ভইনলিয্াব্নাগ্তনন। লক্রন্লল: | 

বিল্বের ভাবান।স-__বারবেল। হিহবেল। আহবেল। বেলবইুঠ | ওঠ 

বিলোবিলু। বং বেগলু। তৈল মাবেডা, চানগুবিগ। তাত বিদ্পঝাসূ। 



২, বিশ্ব নিজ: । ১৬১ 

বিল্বেব পরিসয়জ্ঞাপিকা সংড্ঞ|-_“কটউকাঢয”, শিপ”, শগ্ধপত্র, প্যহাফষ* 
পস্বাফুল”, পহন্তগন্ধ | 

উধধার্থ ব্যবহার-_হুব, প্র, আমদল। মাত্রা কাখ_৫২-১০ তোপা। 
পত্র স্বরদ ১২ তোলা বেলশুঁঠ কক ৮ স্পানা। 

বৈদ্াকে বিল্বেব ব্যবহার । 

চননক--ছ্বুরে বিবশলাটু_জনর রোগীর মলদরাবে যদি কর্তনবৎ দীডাঁ থাকে তবে 

তাহাকে, ক্ষীবপরিভাবানথসাবে পক, বেলক্ঠের কাথ পান করাইবে (চি; ৩ লঃ)। (২) 

অর্শে বিবযূলত্ববৃ-_অর্শোরোগী, বলির শল কাতর হইলে ভাহাকে, ঈবহগ্চ বিবমুূলেক 
কাথে উপবেশন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) প্রবাহিক]য বিষশলাটু -বেশশুঁঠ ও তিধ 

লমতা?গ লইগ্রা পে করিবে। ইহাতে দবির সর, দাড়িমের রস এবং তিশতৈশ যোগ 

কারা তক্রদ্থারা তরল করিয়া খড়ুষ পাক করিবে। শীতশ হইলে, প্রবাহিক1 (শমামা- 

শয়”) রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১* অঃ)। 

সুশ্রগত-ন্দগ্রহ প্রতিষেধার্থ বিব্কণ্টক-স্ন্দগ্রহাত্রান্ত শিশুকে বিৰকণ্টকের মাল! 

ধারণ করাইবে (উ£২৮ অঃ)। (২) পিততরক্তোথিত অতিসারে বিবশল।টু_-বেলও'ঠ 
ও যউমধু তঠযোদকের সহিত পেখাপুরকি চিনি ও হগুযোগে তগলোদকের সহিত পনি] 
করিলে পিত্তরজোথিত 'অতিসার গ্রশামত হয় (উঃ ৪* অঃ )। 

চক্রদভ__গাত্রদৌর্গন্ধ্যে বিষপত্র_বিবপত্র রস গাত্রে সর্দন করিলে সলাত 

অতিত্ের অন্ত গাত্রদৌরধা প্রপমিত হয় (স্রৌষ্য চিঃ)। (২) গ্রহণীতে বিষশলাটু-- 

বেলশ্ুঠ ছু কিঝি২ গহীযূর্ণ যোগে পুরাণ ইচ্ছু গুড়ের সহিত €সবনপূর্বক কেবল তক্র পান 
করিবে। ইহাদ্ধার! অস্গ্র গ্রহস্ট প্রণমিত হয় (গ্রহ চিঃ)। (৩) বমনে বিবদুশত্বকৃ- 

বিষমূশত্বকের কাখ, শীতল হইলে নধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্ত পার্স (ছদ্দি চি)। 

€) রক্তার্শে বিষশলাটু_রক্তার্শোরোগীকে বেলশুঠেব কক্ক সেবন করাইবে (অর্শ চিঃ)। 
(৫) শোথে বিষপত্রত্রিদোষসাঁত পোথে বিবপত্রর রস মরিচঠূর্ণ যৌগে পান করিবে 

(শোগ চিঃ)। (৩) বাধির্ষ্যে বিষপ্লাটু__বেলভঠ গোনুত্র পেষণপুর্বক ভতবক এব 

ভাগীছম্ষযেগে যথাবিবি ঠিলতৈল পাক গ্রিক এই তৈপ দ্বার! কর্ণ পুরণ করিলে ববিরতা 
প্রশমিত হথ ( কর্ণরোগ চিঃ)। 

ভাবপ্রকাশ--আমশুলে বালবিষ-কিচা বেশ (পৌডাইয়া) গুড়ের সহিত ক্ষ 

করিলে, আসাভিসানস প্রণঙিত হয়? অপিচ ইহা হিবনধ। 

হ১ 



১৬২ বিজ্ব- নিলু: । £€হ 

বঙ্গনেন-_-শিশুর বমন ও অতিসারে বিজরমূলত্ক্_বিলমূলতকের কথ প্রস্তুত 

করিবে, ইহার সহিত খৈহূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত কৰিরা আলোড়িত করিবে। ইহা! খেবন করাইলে 
শিশুর বমন ও অভিসার নিবৃত্তি পায় (শিশুরোগ চিঃ )। 

00758160685-01)0 7১119 00262005-000011290 [১00075 509৮ টা 2 

৮০120115011, ১7000 00100101৩20 291) 2 03:07 [070 ০০৫ 2৪11 0001217031১0625171 

2005০001017 0011১00100১, [170915100৩8 ০6 11010 200 10017, ০2101017 00000112) 

[127269101 00070%00) 91112, 52100 8০.110176 টি০918192৮097 0] 01511117101), 

৮1৩]এ 2011 ০01 2 ৮0110৮181) 76০৮ 00197 270. 07০010121 10206101) 01 ছে 

27017201000087 2110 01100 17510 7 501811)16 17 21001501] 2120 17715011910 ১1007 

02179017 015011)1100. 

4১০05 000. 595--[7)0 7100 ি01৮ ডি7001610985 09110109057 710112110 

21900150200 15201৮0, 10 টি প্1তওত 10) 5৪০00500010 070 

27০00001105 2 9 [07109 10201002] 001050110107, 4800০০০0007 01 

0010)0 0717211 01190 00105) ০7 07111500001 2060 [0176 119015, 15 790017607% 

01509110) 910177201)10 2170 5৮০1) 17) 01701000270 0801007)- ৬৮1)07 02501 

17 030935 1৮ 00001) 02050. 12/01৩100। 5১7০1১01019 [81051585০10 

0১51১০1১918. 0010 001 1১07: 1576071007217 27015 21৮07 80 (0৮015) 2911) 

১৮100) 0211১520107 01010120210 178002001501970010020০01009 01 076 

19250515 20)1)1100 10 1100 0105 17 20006 0)10110171015, 7770 0০0০০110791 

013 10705 15 3৮০] 1 25070]0, 8 ঢাটারা0106 0100] [িন16 15 2 17095- 

[010 7৩170) 001 01270)052, 200 5০007, 11716576117 21 77014. 
২4৮ 7/0707-7111, 05728) 

নব্যমত- পরুবিল্প, স্ব, সুগন্ধি, গোনক, রসাঘন এলং যৃছরেচক। আর্শোরোগী 
ইহা মেবন করিলে অর্শ ঘাপ্য থাকে জুরকোঠি হেতু ফাহাদের কো গারই পরিষার থাকে 
না তাহাদের পক্ষে পক্ষবি্ন ভদ্দণ অভি প্রশস্ত । কীঁচা ক্দি' অর্দপক বেলের কাথ বা 
অগ্রিদদ্ধ কাচা বেল, ধারক, ও পাচক এবং ইহা অভিসার, আম ও রক্াতিসারে ব্যবহত 
হইয়া থাকে। পক্ক বিভবের “সির।প” গ্রহ্ণী রোগে হিতকর। বিশ্বসুল্নূ, জর এবং শ্বাস- 
রোগীর অস্বাভাবিক জৎস্পন্দনে সেব্য। এতদ্েবার ভিদন্গণ, জর রোগীর প্রলাপ থাকিলে 
শিরোদেশে এবং তরুণ শ্রেক্সরোগে বন্দোদেশে বিল্বপজের প্রলেপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । 
বেলেন মোবদবা, অভিনার ও রভ্ভাতিযাবের গাছ উবধ | (লরি ৭৪১২৮ গু) 

শাশিীীশীীীশীত 



বদ্ধদীরকদ্য়_ ব্প্রহারজগ্রঘল্ 

ভন্রহাহক্ম:_-%৬1৮7915 905010558 [81590)012. 65০98 জীব 

জ্বী --1,605016 2150165. 

দব্লিঘজাদিজ্া অক্সা-_জীবাহাবী:_"ন্ততুঘিজা” “ু- 
লা" (হা: লি: )। ্ 

উনবহাহ; বহুদ্বিকন্বধীঘ্যঃ জদ্রলানলিল্। অ্ব্যুক্রলিনস্তানবানীহব: 

অহঃ। ঘল্মন্দবীয়লিঘন্ত: । 

ভ্হাব্ছর' শীল পিজ্ছিত্ল জনসন বলব জালালহীদস জিনীঘ 

ভ্মনীহাক্দ্। শ্যাজলিঘততু: । 

হযালী ভ্রপতাৰঃ সীযন্রালাললানলিন্। জানক্্রানতলবস্বহী অন্ততঃ পিস 

হত ন্ব॥ লালনল্দাত: | 

বযোননী ভ্ত্রহাৰ: আঘালবানবীমলিল্। হাজনন্ৰধ: | 

জীঘুীর্দ বানবযাঘী ভরহাবজনুলদ্-_“ হিইবাসতবাহন্ধদূ (আন 

আছি পি:)। (২) আদ তবাবজনুলদ্-_“নান্রিীল থিপ্ক্ লুনা 

নবহাক্লন্” ( বীপহ ছ্ি:)॥ (২) বল্সাঘলাসী ভ্তহাহনদন্নুলদ্--তবকাব- 

ম্ূলালি স্মলন্ৃম্যানি জাহতিল। আানালভ্যা ব্বনিন ঘঘহান্তানি মাখন? 

আন্গলানন্নহৃত্ট রিতা অন্ধ সীলহল্। নাললালীঘয়ীমীল ননিলান্ লায়ন 

লঃ। পানী মুনিম অলিঘন্দিননলিল:” | (ব্যাঘলাঘি:) অন্গহুা: | 

ঘুনজানাঘ' ভতহলাহজন্ুলদ্-__“ভত্বহাহজ্লুলল গন" ঘক্ধ'ঘতীওল্হিননূঃ 

হলনুত্খনস” অনি: ্রলজ্গালং নিইনলব:” । নেদীবীমাঘি:) অল্ললীল:। 



১৬৪ বৃদ্ধদারকদয়_ ভত্রহাহন্বনব্নু। ?€৪ 

বৃদ্ধদারকদ্বয়ের ভাষান।ম_বৃদ্ধদারকের-_ঝাঃ বিজ তাড়ক্, বিদ্ধডক্। হিঃ__ 

বিধারা, কালা বিধার|। মঃ-শ্রেতবরবারা। গু: ব্রধারো। কঃ এডড়মুষ্টে। তৈঃ-_ 

রপুডী। কোঃ__বিদ্ধদারক। দ্বিতীয় বৃদ্রারকের অর্থাৎ জীর্ণরারুর-_বাঃ ছোট বিজ 

তাড়ক্। হিঃঘ্দ্ী। মহফাজী। ওঃ ফান্য। 

পাজি সুদীর্ঘ লতা অত্যুক্চ বৃক্ষ আশ্রঘ করিয়া থাকে। লতার কোদগ 

গ্রত্যঙ্গ, শুভ্র রেশহী রোমব্যাপ্ত । পত্র -বৃহত্, পানের মত, কিন্তু শিরানহুল, পত্রোদর 

মসথণপত্রপৃষ্ট কোমল, শুত্র, রেশমী রোমাবৃত, পব্রবৃন্ত, পত্রাপে্গণ হ্রন্বতর, পরবৃস্তাগরভাগে, 

চ্যাপ্টা, বৃহ, কৃষ্বর্ণ দুইটি গ্রন্থি পরিলঙ্গিত হ্য়। পুষ্পদণ্ড পত্রবৃস্তাপেক্ষণ দীর্ঘতর, অগ্রভাগে 

ছত্রাকারে স্থিত পু্পপুস্ডকে উর্ধে ধারণ করিয়া থাকে। পুষ্প, -বৃহত্, বণ ঘোর গোাগী [ 

কুণ্ড বহু, বৃহৎ, প্রায় গোল, শুভ্র, তরপ্বায়িত, স্থঙ্ষাগ্র ও আশুপতনণীল। ফল 

বর্তূলাকুতি ও মস্থণ। পরল কোন বিশিষ্ট প্রণালী অনুসারে ভিন্ন হয় না, কিন্তু ণ্ড খণ্ড 

হইয়া ফাটিয়া যায়। 

জীর্ণনারু অর্থাৎ ছোট বিজতাড়কের লতা আশবৃষ্ষ পরিবেষ্টন পূর্বাক অবস্থিতি 

করে। ইহার পত্র বৃদ্ধদারকাপেশ্গা ক্ষুপ্রতর, পত্রোদর ফিকে সবুদ্ররর্ণ রোম আছে বটে, 

কিন্ত বেন পত্রানে মিলাইয়া থাকে। পত্রপৃষ্ঠ, উদ্জরনভর, বৌপ্যব্্ণ বোমাবৃত। পত্র- 

বৃত্ত পত্রসম দীর্ঘ, গোল, দণ্তীয়মান ও রোমারৃত। ইভারও গ্রন্থি বৃদ্দারকবৎ, কেবল বরণ; 

হরিৎ। পুষ্প, বৃদ্ধদারকাপেক্ষা বৃহত্তর, বর্ণ_ফিকেলাল। কুণ্ড, ছুরির ফলার মত এবং 
তরদাদিত নহে। ফল-কোনল, শাাগ এবং বীচতুষ্ঠ সমন্থিত। 

বৃদদারকদ্দয়ণত পার্থক্যের সুলভ প্রতীতির অন্য আমরা সংক্ষেপে পার্থক্যবোধক লক্গণ 
লিখিতেছি-_ 

(১) ভীর্ণদারুর পুত্প বৃহত্তর, বৃদ্ধদারুকের পুপ্প গুদ্রতর । (২) ভীর্ণ দাকর পত্র 
ম্ুদ্রতর বুদ্ধদারকের পত্র বুহত্তর। (৩) বৃদ্ধনারকের কুণগড প্রায় গোল এবং তরঙ্গারিত। ভিরিতিন _ 
জীরর্দারুর চুরির ফলার মত এবং প্রান্ত তরারিত নহে। ৪) জীরদারুর পত্রে 

পির অন্তর, বৃদধদারকের পন্ে মিরা অধিকতর। শ্রীণবারুর ফল কোমল, বৃদধদারকের 
ফল সম্পূর্ণ শু । টা 

উবার ব্যবহার-_্ল, দীঞ্গ। সারা -দুলর্ণ-১-৪ আনা। বীছর্ণ_২- 



হই বৃদ্ধদারকদয়- ভ্ত্তহাজেন্বত্রলূ! ১৬৫ 

বৈগ্কে বৃদ্ধদারকের ব্যবহার। 

দ্ত-_ক্রোষ্টশীর্ব বাতব্যাবিতে বৃদধদারকম্া_াঁছার “নিবামুণত বাতবাদি 
হইস্নাছে তাহাকে বৃদ্ধবারক মূল চর্ণ যোগ্যান্ুপানে পান করাইবে (বাঁতবাধি চি: )। (২) 

শ্লীপদে বৃদ্ধদারকমূল__যাহার পগোদ” হইয়াছে তাহাকে কাজি ঝা! গোমুত্ের সট্ত বৃদ্ধ- 

দারকমূণ চূর্ণ পান করাইবে (শ্রীপদ চি:)। (৩) রসায়নার্থ বৃদ্ধদারকমূল- বৃদ্ধণারকমূলোর 

কষমচর্ণ শতমূলীর রে মাতটা ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গব্যত্বত সহ যোগামাতরঘ় 
এক মান সেবন কৰিলে, মান্য মেধাবী এবং বলীপলিত বঙ্ভিত হইতে পারে ( রসায়নাধিঃ )। 

বঙ্গসেন-_পুজকাশমার্ঘ বৃদ্দাবকমূল__পুত্কাগ মনসা, বৃ্ধদাবকমলর বন এবং দুগ্ধ 
যোগে, গন্যস্বত যথাবিধি পাক করিয়া যৌগ্য মাত্রায় সেবন করিবে । এই দ্ব্ত শরেঠবৃষ্য। 

বক্তব্য-_চারক “দশেমানি” বা সৌশুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়ে বৃদ্ধদারক বা! ভীদারুর উদ্লেগ 

দু হয় না। রালনিথ্ট,মতে বৃদ্ধণারকনয় সমগুণান্বিত, কেবল জীর্ণ্ার,,বৃদ্ধদার, অপেক্ষা 
রবী । কোচবিহারে যে লতা প্ডাকিণী” নামে প্রসিষ্ক, অঙ্রনোকে তাহাকেই বৃষদারকছুনে 
ব্যবহার বরে। 

00250180605- হাতা) থা 0919৩750 8070) 18510. ৯10100 05 5০106 

এ ০)00১27) 6722016 220. 02111) 01816 27791821165 (91447441244 2৭ 
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৪70০০ 65 0901175. 200. 5019564 (0 03565৯ 1)৫91105 119060065 

(9০1 ৮:44) 

নব্যমত-বুদধদারকক। বসান ও বল্য। ইহা বাঁ ও ফিরঙ্গরোগে সেব্া। পপ 

কণুৎপাদক, ক্ষে্টকের উপরি পত্রপৃষ্ঠ সিট রাখিলে পীর স্বৌটক পকতা প্রা হয়, ইহা 

শ্রপ্ধোগ করিলে বচিৎ ফোঙ্কা পড়িয়া থাকে পত্রোদর, শ্িগ্ধ এংং সম্ভবতঃ ইহাব ব্রণ রোপণী 

শক্তি আছে। (ক্ষোন্বি--২য় খণ্ড ৪১৪ পৃঃ । 



বহতী ও রৃন্তাকী- ন্বস্তবীন্্ন্লানন্রী। 

তত্বনী__9০87 ]701০0. লক্রহা:€) অন্দননু: বিন্জা-3, 

৭1009017, (৯) ন্্ন্বস্থনী, জন্রনন্ন্না্দল্, ননান্নীল্দিনী_-3. 11)591011, 

্রন্লান্দী, ন্রান্নীজসী, 9. 01010170, না) নললা, নান্লান্দিনী - 

3. 375৩0. ০১) শীপ্তনান্ীন্ক:-5. 9170৭ [০], 

ক্সন্লঘঘনলা- স্ভআা: প্ব্নন্ব:,” নত্তুঘী । লিজামা: 

দ্নস্থজন্লা”” “জীননব্তুবা”? এণ্ত্ষসহা” । ঘনত্ব নন্স্করসা: - বলবা" | 

বললাবা:_“ন্ছ্ম্মা,” জতুনান্সীন্িনী” | ন্ন্নানতলা:_“য্তএলিজা,” 
«“লাবলজন্া, প্্রচ্লহা। “লীলা,” এ্লিজ্মনয্ধনান্া)? হেদজেন্া)? পেত 

দিঘদন্বা'' পলিভান্: | 

লি্তিন্জা জদ্দনালসী অবাবক্ৃত্রভহাণন্বা । জছি্িভীবালন্াবিন_ 

মামতীদাস্স লান্বিন। লুষ্নী ম্ান্দিলী ঘীঘ্ঘা ঘানদ্রী দালনী নঘা ॥ 

'অনিল্দা ভ্ষ্বনী নিলা নানুক্ঘ্ঘা ব্ব লন্বলা | সুতা জুননলিঈীটন্ আাবানরন্া- 

নিতিভা। ্ুন্লান্ম' জান নী" জহুসাক্মললিননন্বজ্। জনানন্ত" প্রত 

ভীঘন' মন স্ত। অন্বন্নহীঅলিঘয্ভু: | 

স্কনী নতুলিজীথ্যা নানজিজললহন্তাবিন্ী। ন্সবীন্নজালজালদী জ্জা- 

স্লভীম়নাসিনী। নিক্ীনা পত্র লন্রস্নী লানগ্ীত্মনিলাজানী কম্মা ব্লাজ্ললন্রীবীল 

লানাননালঘাণন্থা। নানীব্দী জনুজী হুল্যা মনু দিলনাসিনী । অন্রদ্বতিহী 

জা যুক্থানত্ত লিন্হিনা। বাজলিম্রব্ত: | 



হও বৃহতী শু বৃস্তাকী-_স্থনীনন্লাব্া ? ১৬৭ 

স্তন ক্সাস্িষ্থী স্ত্া ঘান্বনী জ্নানপ্লন। হত্ুতিল্যাব্রইৰ্ব্স- 
ননযবীহ্বজ্রলামনী | ভথ্যা জ্তত্নহহবাঘমূত্জাাহ্নলান্হলিন্। ভ্ল্লান্” 

বলা লিজীঘ্য' জতুণাহ্ম লঘিন্মরল.। লবন্রাননলাঘদী হীদল' ষ্মল' জন্ব। 

নল্লান্ধা' জদদপিশ্বপ্' ভর দিন যব। ল্লন্লাজ' দিঅন্ব' ভিত্তিতৃজ্লাহ- 

দহিদান্সিনলূ | ন্দনহী$নিলামগ্ধ মল্মঘ্রী লু হীঘনলূ। নহি লি 

যব ভি ঘন" নব্যান্নিলল। বসন তন লন্ন্লান্' কক্ক্ীতাধঘম 

মনন্। নহগ-্ নিন্ম দ্থিন' স্বীলন্থ দীন । কাসন্দাঙগা; | 

দান়্ান্সি ভ্রনীলাত্্ জতৃলিনূলঘূলি ্ব। লাব্হকনজনিপ্রালি হাছ- 

আানক্বঘামি ন। ন্স্তল্লিঘযহে লাল: 

দ্কলী দান্বলী শীহ্যা ম্ান্িত্থী আানলামিলী। ভদ্ঘন্যা, জধ্হন্াত্া 

দন ঘিন্লজদদাসন্ব্,। নততুন্পত্লিন্ব ল্য" হত্ুনিধজল,॥ ক্সবিন- 

হা লাহননাগিলী থ। ম্যক্দগহা আীঘিননত্ত্রনী । ঈইল্লামজানাকনি- 

লাঞিনী ্ব। নার্ধীন্জ হঘ। যুত্বমন্তক।। আা*লা্ভা হক্দঘিশ্মপী মন্্রা 

যন্বাদি্পভা। ফাহাদ শ্রিহীন্রী হকতিন্গ্থাহনী। জনক 

স্ব নানী যত্লন্লব্য । বাজনভ্ন; 1 

নগ্ধা ন্দ্থলীদেজীল হ্'। যন্হীঘন' ব্যান্ জক্ষবানলাগগলম,। কব 

বিষতজবজামনদাহী লঘানী মহ্বানি' অকন্লি॥ নিছক দীমিক্ধং 

নষ্্ম। বন্রালনন' হবাববিলহল' ভি । অন্লাঘজাফাবন্থিলামনন্ব। ল ভন্লান্দ 

ঘিন্মনত দন" ব্রান্। ছ্বাবীন: | 

'্ঙনভ্ঞী' উনীরমলছ উস্থনীযন্থ। বদানীতয হুষ্া সপ্ুইন ইিযন। 



১৬৮ ' দৃহতী ও বৃত্তাকী- প্স্থনীন্রন্লানী। এ 

িলালি ঘমাজহী বহুলান''। (নি: ইহ আসঃ)। (২) জাজ জান্দীন্ত:-_-«*ং 

না্ীন্কলা:.হযা: লীলা: জদ্দন্দাবঘ্বাঃ” (ভি: ২২ ক্স:)। (ছ) অত্বনিন 

নান্মানতান্_% নান্নীকন্তনিনয্য্জা: | & নিদান্লালা' লিদম্জিলম্। 

(লি: ২১ক্স;)। বহন্ঃ। 

সূন্দুনিমন্থসনিসনঘার্রী ভ্ত্বনীদন্_ন্বনীস্বাদি ঘাহিন। (ভ: 

₹০ ক্স:)। (২) আীলিবীহী স্বনীক্ন্বন্__“ন্বনীক্ষবক্জ্ত্য দিস্হিতা 

সুনব্জ ন্ব। ব্ভুমনী লঘঘ্জঙ্থা' দুতহুঘুঘন্লঘা” | (তি: ই ক্স:)। ম্ুদ্ষন: | 

_ ভুল্ু্ধম স্বতুনান্নান্__বীত নানী বল % (তত: ২& ন্স:)। 

লাম্লত: | 

সিক্গীলন ভন্নীদ্ল.- তীন' দ্বীন' অলিভ আত হ্বন্্ লন্মস্্দিনা। 

লিনান্লপজীদনবত্' 4 বীস্বরিন্'। (নান্রবীম ন্বি€)। (২) ভলৰ লালা 

জন্ম.ঘঠীন্বনল' লান্নান্ত' | * ভল্ব্লাঘ সহাজনিল্' (ভব লি: )। 

(২) আনত নান্সসন্তজন্বন...কিন' নার্মীন্ক' ীদাঘা: াবজিন ঘবি- 

ন্বল। লতৃছনক্তপ্ত' যু যকলান্মিনী তী$ন্লি। িননি নব নঙ্গঈ লুল' নহ্আা- 

ক্বনাঃনিনত সানি । ঘান্নি নিলাঙ্গ' ভ্বঘা বন্গলাল্মণি নধর 

(আস; লি:)। (8) বখুনা' লাশীল্ধ: লীওস্মানি লব: ফিত্রানিহয্তেনন 

সাঘিনান.1 নান্মীন্ত' বতগমীত্তিন: ঘুল্ানাপীলযঘী শনিন,.। (লাললযাথি 

বি:)। (১) জলিজ্ নান্নীন্:-“নান্সীল্ধঘুলস্ব দ্িন:+ | (জলাবীয স্ব) । 

স্ঙলাহুন। । 



১৬৯ বৃহ্তী ও বৃস্তাকা_ শ্রচন্ন্মান্বী ॥ তরে 

অঘলিদানজনত লব্মান"ন্ ভন্থনীদন্রঘিচ্যজীকন্_-প্হন ভভুলাঃ 
দঘিদুদীন্গনূ। ম্যব্তীন্বন বুনি সম্মহ্বাল্। সম্মাদিভু সাহদ্ব 
নু বন্সান্। শা বীনি হলঘী£ ” 1 (ছবি. ২ ক্স:)। স্বাধীন: 1 

জ্বব্ণী লিল্াালাঘ” নান্মীন্_“ঘার ভিললতদর জলা বানা 
জনন ঘুলীঘ্র । নঘৃষ্তললস্মন্ন ছিতালভালচ্যানুযানিহাল্” (জ্মহাছিঃ)। 
(২) অন্বন্থনন্বত্রা ভ্স্থলী-_“্ঘশস্নন্ত্ী ছন্লি নলব্য ভ্দ্কনী লঘা” 

(হন্থত্মদি:)। লল্পবীন:। 

বৃহতীর ভাষানাম-_বাঃব্যান্ুড হিঃকটাই, বরহপ্টা। কোঃ_বিত্তি। 

আঃ-_তিতাভেকুণ় হাতিভেকুডি । মঃ-খোরভোরলী। শুঃ--উভীভোরিঙ্গণী। কঃ 

হেগৃগুরু তৈঃ-পেদামুলঙ্গা, কুকমাচী। তাং চেক্ষচুট। ফাঃ:-_উত্তরগার, বান্দলাহ 

অলী । অঃ__বালুঞ্লান্থ জঙ্গলী। ইং_ ইও্ডিয়ান নাইট মেড.। 

বৃম্তাকীর ভাষানাম-_বাংবেগুন। হিঃবৈশুন। কো+_বাইওপ,। মঃ-- 

থা্গে। গু রিঙ্গনা 1 কঃ__বদনে | তৈ4-_বঙকায়া। বঙ্গনচিরিবন । তাঃ-_কুঠিরেকই 1 

ফাক বান্দগান্। অঃবার্দজান্। ইংত্রিধল্। 

বৃহতীর ভেদ-__(১) কুড্রফলা, (২) বৃহৎফলা, (৩) ক্ষবিকা, (৪) শবেতবৃহতী। 

ৃস্তাকীর ভেদ-_(১) “মাংতলফলা, “ৃতফলা,* “নীলা” বার্তাকু, (২) শ্বেত" 

বার্বাকু (কুুটাওপম ), ৩) সদাফল! বার্তাকু; ৪) বনজ, (৫) সোষ্ঠবার্তাকু। 

অন্বর্থসংজ্ঞা__-বৃহতীর--“কণ্টত2৮ *বহুপত্রী,ঠ' "্রক্রফলা”/ । ক্াবকার-_ 
পবহুফলা,৮ “পীতত গুলা,” *পুত্রপ্রদা"। শ্বেতরৃহতীর--শ্বেতফল1”। বনজার__ 

“চন্রপুতপা”? গকটুবার্কাকিনী”। বার্তাকুর -নৃপপ্রিযক্কলা” “নিদ্রানু"। 

বর্ণন__ফলভেদে বৃহতী ছুই প্রকার-হুদ্রফলা বৃহতী ও বৃহত্ফলা বৃহতী। হুদ্রফলা 

বৃহতী সর্ব হুপরিচিত। বৃহংফলা বৃহতীর গুল ৫ হাত উচ্চ। হুদ্রাপে! অ্কণ্টক, 

কন্টক স্ু্রাপেক্ষা দীর্ঘতর কিন্ত তদপেক্ষা অন বক্রাগ্র॥ ইহার পত্র ক্ষুদ্র বৃহতীর পত্র 

পেক্ষ প্রশস্ততর। পুষ্পদণ্ড হুড্রাপেঙ্গা অধিক পুষ্পধারী ও বহশাখ! পুষ্প- হদ্রের পুশ 

নীল, ইহার পুষ্প শুভ্র। ফল-_ক্ুদ্রকৃহতীর ফল গোল, শ্বেতাভহরিছর্ণ তহুপরি গাচ* 

ক্রিঘর্ণের রেখাক্কিত। ইহার ফল বৃহতর, ঈষৎ লব! ও রেখাবিবঙ্জিত। ক্ুতরবৃহতীর 
৩ 
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পুষ্পকাল-__বিশেষতঃ ফাস্ভন। বৃহৎফ*া বৃহতী দেশভেদে সর্ব খতুতে পুষ্পিত থাকে। 

শ্বেতবৃহতী স্থলভ নহে। ক্ষবিকা অধুনা স্থপরিচিত নহে। 

«গোঁটবার্ভাকু”__গোঠ্বেগুন, শ্বেতবার্তাকু”- শাদা ছে'ট বেগুন, “সদাফলাবার্তীকু” 

বারমেষে কুলিবেগুন। অধুন! কৃব্যুৎকর্ষবশাৎ নানা প্রকার বার্াকুর আঁবিাব হইয়াছে। 

উষধার্থ ব্যবহাঁর___সমগ্র গুল, বিশেষতঃ মূল ও ফল। 

মাত্রা__সমগ্রক্ুপ ও মূলের কাথ ৫১০ ভোলা । মুলত্বক্টুর্ণ ১২ আলা। 

ফলচুর্ণ ২3 আন|। 

বৈদ্যকে বৃহতী ও বার্তাকুর ব্যবহার । 

চরক-__অশ্মারীতে বৃহভীদয-_অনন্ন দধির সহিত আলোডিত বৃহ্তীদয়ের দৃলব্চু্ 
মাতদ্বিন সেবন করিলে, অশ্থারী অর্থাৎ পাথরী চূর্ণ হুইয়া বায় ( চিঃ ২৬ অঃ)। (২) কাসে 

বার্তীকু-_বার্তীকুর রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজধাস বিনাশ পাঁয় (চিঃ ২২ অঃ)। 

(৩) সর্বববিষে বার্তাকু শাক-বিধার্তের পন্দে বেগুনের গঞ্রশাক হিতকর। (চিঃ ২৫ অঃ)। 

স্শ্রুত-_শকুনিগ্রহ প্রতিবেধার্থ বৃহতীফল--শিশু শকুনিগ্রহকর্তৃ আক্রান্ত হইলে 

তৎএতীকারার্থ শিশুকে বৃহতীফল ধারণ করাইবে। ডেঃ ৩০ অঃ)। (২) যোনিরোগে 

বৃহতীফল-_পিষ্ট বৃহতীফল, পিষ্ট হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রাসহ মিশ্রিত বলিয়া! তদ্দার] ঘোঁনি 
পূরণ কৰিলে কিংবা ইহার ধূম যোনিতে প্রদান করিলে, যোনির কও এবং অপস্পর্শত! 
নিবৃত্তি পায় (উঃ ৬৮ অঃ )। 

বাগ ভট-_ইশ্লুণ্ডে কবদ্রবৃহতীফল-_দুদ্রবৃহতীকলের রস দধুযোগে টাকের উপর 

লেপন করিবে । (উঃ ২৪ অঃ)। 

চত্রদত্ত-_-শিশুর বমনে বৃহতীফল-যে শিশু গ্তহ্যপাঁন করিয়াই বদন বরে 

তাহাকে ক্ষুদ্রফলা ও বৃহথফলা বৃহতীফলের রম মধু ও গব্যঘ্ৃতযোগে লেহন করাইবে। 
(বালরোগ-_চি:)। (১) জুরে বার্তাকু--পল্তা ও বেগুন জররোগীর পথ্য (জর--চিঃ)। 
(৩) অর্শে বার্ডাকু-ঘোষালতার যথাবিধি প্লারোদক প্রস্তুত করিয়া তাঁহাতে.:বার্তাবু 
মিদ্ধ করিয়া, সেই বার্ভাকু গব্দ্বতে ভাজিরা, গুড়েন্র সহিত তৃপ্তি না হওয়া পর্ধ্স্ত ভোজন 

করিয়া: তক্রপান করিলে সাত দিনের মধ্যে অভিবৃদ্ধি প্রাপ্ত সহজ অর্শও বিনাশ পায় 
অর্শ_চি। ৪) গৃপরলীতে বার্তাকু-_বেগুন সিদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ এরও তৈলে ভাজিয়া 
সেবন করিলে গৃপীপীড়িত .রোগী স্ুদ্থবৎ গভিশক্তি লাঁভ.করে। (বাঁতব্যাধি__চিঃ)। 
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(৫) কৃমিকর্ণে বার্তীকু- কর্ণে কমিজন্মিলে বার্তাকু দগ্ধ কৰিম়া দেই ধৃম কর্ণে প্রদান 

করিবে। (কর্ণরোগ--চিঃ)। 

হারীত- _সন্নিপাতভ্থরে বৃহতীফলবীজ-_বৃহতীফলবীজ চূর্ণ করিয়া শুঠীচুর্ণ যৌগে 

দাসিকারন্ধে, ফুখকারযোগে প্রবেশ করাইলে রোগী সংস্ভালাভ করে এবং তাহা হাচি হয় 
(চিঃ২অঃ)। 

বঙ্গমেন-__ভ্রবৌগীর নিপ্রালাভার্থ বার্তাকু-_চিরভুক্ত জরের অবসানে রোগীর 

সুনিদ্রা না হইলে, তাহাকে পুর্বাদিন সন্ধ্যাকালে জলে হস বার্তাকু পরদিন প্রাতে মধুর 
রহিত ভোঁখন করাইবে। জের--চিঃ) (২) সংগ্রহ্গ্রহণীতে বৃহতী-_তক্রের সহিত 

বৃহতীমূলচুর্ণ সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী নিবৃত্তি পার়। (গ্রহ্মী__চিঃ) ' 

বক্তব্য--বৈদ্যকে বৃহতীন্বয়্ শব্দের ভুরি প্রয়োগ দৃষ্ঠ হয়। বৃহতীঘয় কি? 

স্থত্রতোক “বৃহত্যোশ্চৈকশঃ পৃথক্” (সঃ 8৪ অঃ) এই পাঠ ব্যাখ্যায় ডন্থণ লিখিয়াছেন-- 

পরৃহত্যোরিতি স্থুলবৃহতী লঘুবৃহতী চেতি দ্বে বৃহতো।”। নুশ্রতোক্ত বিদারীগন্ধাদিগণ 
ব্যাখ্যা চক্রপাণি লিখিক্সাছেন “ছে বৃহত্যো ইতি একা! বৃহৎফলা! অপর! ত্বপ্ষফলা” 

(ভাহমতী, শৃঃ ৩৮ অঃ)।  অ্টাৃদয়োক *হন্বং বৃহত্যংগুমতীঘবগোক্ষ্রকৈঃ স্থৃতম্চ 

(শুং ৬ অঃ) পাঠ ব্যাধ্যায় অকণ লিখিষ্কাছেন-_“বৃহতীবয়ং কুত্রবৃহতী মহার্হতী" 

এতদ্বারা! শ্রাতিপন্ন হইতেছে টা্ষাকাঁরগণের মডে বৃহতীবম্ব শব্দের অর্থ হুদ্রফলা! ও বৃহৎ- 

ফণা বৃহতী। ফোন কোন টাকাকার বৃহতীদ্ শব্দের অর্থ বৃহতী ও কণ্টকারী নির্দেশ 
করিয়াছেল-_“বৃহতীদবয়ং কণ্টকারিকক্া! সহ বৃহতী* (ন্্, স্থ: ৩৮ অঃ ভাহুমতী ) সিদ্ধযোগের 
টাকারৎ ভ্ীকঠ শিখিয়াছেন পৃহ্তীঘ়মিতি বৃহতীকণ্টকার্ধো। এবং সর্ব” (পিং যো 

অর চিঃ)1 প্রথম মতের পোষকতার পক্ষে বক্তব্য এই যে, বৃহতীর ভেদ যখন শান্্র- 

প্রসিদ্ধ এবং কোন প্রামাণ্য নিঘস্ট, ঘখন কণ্টকারীর পধ্যাকে বৃহতীশব্দ পাঠ করেন নাই 
তখন করর্রদ্বয়, কুটজবয় তুলা বৃহতীদ্বয় শব্দে ছই প্রকার বৃহতী এই অর্থই সাধু? 

দ্বিতীয় মতের প্রতিকৃলে বক্তব্য এই যে, বহুঙ্গনসমাদূত মতের যদি গৌরব থাকে, তাহা 

হইলে বৃহতীম্ব শবে স্থুলফলা! ও সুপ্্ফলা বৃহতীই গৃহীত হওয়া! উচিত, কেননা খক ক 

ভিন্ন উপরিউক টাকাকারগণের মধ্যে কেহই বৃহতীদ্ব শব্দের বৃহতী ও খণ্টকারী অর্থ 

করেন নাই। চক্রপাপি দুই অর্থই লিখিক্াছেন। ভাবমিশ্রের “উতে চ বুহতো। য আহ 

হুক্রতঃ-াশদ্রায়ং কুদ্রভ্টাক্যাং বুহতীতি নিগদ্যতে* এই উক্তি, হর লিপিফরপ্রমান 

না হয় অমূলক । যেহেতু গচলিত হুত্রুত সংহিতার কুত্বাপি “হুতরাঙথাং হুদ্রভপ্টাক্যাং” 

ইত্যাদি পাঠ দৃই হয় না। রসপ্রধান জব্য খা এবং বীরধপ্রধান বধ উষধ। বার্তার 
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খাদ্য অথচ ওষধ। চরকে, কণ্ঠ, হিকানিগ্রহণ, শোথহর ও অগ্গমর্দী গ্রশমনবর্দে বৃহতী 

পঠিত হইয়াছে । 

0025110007169,--25 560 20105 2100 21) 211:21010) 50121)121, 

£0610115 810 11509,--1019191701000, 50107111210) 01010002110 ০৯0০০012176) 

11500 11) 9৮০15, ০0021)5 8110. 050119, 

নব্যঘত 1 ঘর্দগকারক, উষ্ণ, মুত্রকারক ও কফলিঃসারক। জর, কফরোগ ও 

মুত্ররুচ্ছে, ব্যবহৃত হয়। 

বেতন-_ নন; । 

ননঘ৫, নানীহঃ, নক্ক্:_-021211)05 [২০212  অন্বননব:, 

নিজ্ভ্ন্ম:-_021917105172501001905. 

বনষন্ম ভ্জ মীন হব্বীর্ঘ লহ্গ্ীঘলল্। ক্জদিলস্ক লিনী ঘজনার্ত 

ভদ্ধাসম্বন। অললবীত্রনিঘক্্ | 

কল্লঘ বন্সা;__ইনবজ্ঞ-_“হীঈঘলন্:৮ “অজ্হীলল:১৮ পযন্ত 
দ্বজ্ম্র:) ক্ঞ্রঘুজ্:” । জব্বননবহ্ঞব_“নহীন্জদিজ:১ “নজতৃজ্ম:)” 

“অহিল্সাছ:,১ “লিন্জুজন্দ£? | 

নন; ভত্ুক্ধ: ব্লা্ঃ জীনী ব্বুলনিলাত্মলঃ । দিদক্সীঘলীক্ষ্স 

বিক্সঘী হীন; ঘহঃ| ভর; সভনিঃ কইন্সজনাধী ুলদিলপ্পন্। 
হাজনিভব্ত: | 

বনম্ব: ীনন্বী হান্বদ্দীঘার্জীতীনিক্ন্সব্যন্। হ্ন্ি নিষধনভাক্- 

নিন্লাহনবীলচ্ছানিভান্। জন্বলী ননজ: ক্ষীন: জ্প্ল্পছ্ানজীদলঃ | 

খানদলাজ্: | 

ব্রলার্স বীঘন হজ ানজিন্নন্ধদ্দাতস্থল্। দারা বলব নালস্স লক 

নিক্বশাঘজন্। হাজনব্রম: | 



১৭৩ বেতস- বলব; ॥ হজিই 

নিল শনল্মম্াল্সভব *) নানক জহুলিক্সাব্রযতীলা্সননজস্) 

মব্ুব্দদ্ীনলান্দ | জদ্ছিলস্থব লিল হ্রীল জতু নিঘন্যদী। 

(ভু ২৩ :)। ্হব্ | 

হ্রাস | নিজাংদিকহাঘহাঃ ₹। বুল; 

নে. ৪হ গঃ)। 

হ্কদিনী হলজ:--“ঘলল্লমীত্হনবীনঘলকূ + লিগ্গি হ্যিনা 

মা ব্বীজনা না। কীনা না ভ্যকিনা স্মনা ঘা। হনী অলহ্না বায: 
ছঘবনা | বৰ অঘিক্কা আমযন্লি শীলা: | (ঘি, ৪ ঃ)। (২) আমীন্ব- 

অলক্গান্মন্---"ঘলাযঘীনুত্রনললিক্লন্। আাজার্ডিঘাঁ শাহ্ধনলি 

মখব্বদ্” (শি ₹৩ শ্ম)| (২) জজম্ননী ইনম্যাজন্__“মাং- 
ভমন্ব বহাজজনবীঅঘাঘিন, | স্লিম বক লিক্বাজন না হলঘঘমই'” | 

(বিঃ ২৩ ক্স )। লহ: | 

ভ্বযান্মজনী ধনবন্দুলম্ল_-নভবনঘনীনূর্বী £| হদাত্র লিশিঘন্ 

জলা যঘনীনজন্ববাদস্থল্” । (ভঃ হ৫ ক্স:)। ভ্তস্ুল; | 

বীনিহাক্ী বলঘন্ুত্দ্_“বনবলুলনি'ছামন্যান্বনন নঈম । 

(যীনিল্যানত _ল্বিঃ)। নর্দান; | 

বরগিনিক: আাক্াঘণ অিনঘঘলন:-_“_স্ঘবিনভঘঘলা: | মাজার 

মাজবঘাজরালাঁ £₹ |. (ব্ধপিন্ল--নিঃ)। লালসজ্সান্ | 

অন্র্জনিন অইলঘদুতম্--“জলবনযন্তঘত্য বুঝ কত অনবজভী। 

ঘহ্ধাঘঃ মীন; দঘ; সহত্্ বিলাল: | (বিন ছিং)) লল্পজীন;। 

বেতনের ভাষানাম--বাঃবেত১। হিঃবেত। মঃধোরবেত। ৭: 

নেতর। কঃ-_বেডিমু। তৈঃ--পীপারুবা। ফাঁঃ-বেত। 'অ:খলাক্। 



৩৪ বেতশ-_ব্বনষ; ১৭৪ 

বেতসের ভেদ্-__-গ্রধানতঃ বেত্র পাঁচ প্রকার-__বেত বা সীচিবেত (0.1২০0177৫), 

জলবেত (0, 17775010812105), হুছুমবেত (0. 0০01)0270009), বান্ধারিবেত (0. 1 0701159), 

মাপুরিবেভ 10. 0780719). প্রথমোক্ত ছুইপ্রকার বঙ্গের প্রায় সর্বত্র দাক্গিণাত্যে এবং 

শেষোক্ত তিন প্রকার উট্টগ্রামে প্রচুর জন্বো। কোন কোন বেতস অতি বদ্ধিত হইয়া 

বৃক্ষাদি মাশ্রয়পূর্বক প্রতান বিস্তার ফরে। বেতসলতাগৃহ কাব্য প্রসিদ্ধ 

অন্বর্থসংজ্ঞা-_-বেতসের-___দীর্ঘপত্রক,” “মপ্জরীন্র,” "গন্ধপু্গক,” “অভ্রপুষ্গা" | 

জলবেতপের-_“নদীকুলপ্রিয়।” “মেঘপুগ্প,” “পরিব্যাধ.” গনিকুপ্তক। 

উধধার্থ ব্যবহীর-__সুল, শাখাগ্র ও ফল। 

মাত্রা মূলকাথ ৫--১০ তোলা । শাখাগ্র, স্বরম ১--২ তোল।। 

বৈদ্যকে বেতন ও জলবেতসের ব্যবহার । 

চরক-_রক্তপিত্তে বেতসমূল-.বেতপমূল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই 

জল, বেতসগূলত্বকের রস, বেস মুলত্বক্ জলে বাটিয়া কিংবা বেতসপুদ্দের ক্ষাথ গান 

কৰিলে রক্তপিন্ত প্রশমিত হয (চিঃ৪ অঃ)। (২) শোথে বেত্রশাক-_ শোথরোগীর 

পক্ষে বেত্রাগ্র শাকন্ব্ধপ ব্যবন্ধত হইতে পারে । (চিঃ ১৭ অঃ'। (৩) উর্ুত্তত্তে বেতশাক- 

কোমল বেত পল্লব তিলতৈল মিআিত জলে পাক করিয়া বিন! লবণে উরুস্তন্ত রোগী 

সেবন করিবে । (চিঃ__২৭ অঃ)। 

সৃশ্রুত- পুরাঁণজুরে বেতসমূল--নল এবং বেতস সুলের কাণ গরস্তত করিয়! 
পান করিলে পুরাঁণজর প্রশমিত হয় (উঃ ৩৯ অঃ 

চক্রদত্ত--ঘোনিদার্ট্যে বেতসঘৃত-_যূ্ অথিতে বেতসমূলের ব্বাথ প্রস্থত পূর্বক 
তদ্বার! যোনি প্রক্মালিত করিলে শ্লথবে।নি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (ঘোনিব্যাপদৃ_-চিঃ)। 

ভাবপ্রকাঁশ--রক্তপিন্তীর শাকার্থ বেতসপল্পব_-বেতমপল্লব রক্তপিত্তরোগীর 

শাকার্থ প্রশস্ত । (রক্তপিভত__চিঃ)। 

বঙ্গপেন-_-অলর্কবিষে জলবেতসমূল_-কুড় ও জল্বেতসমূলের কাথ সুশীতল 
হইলে পান করিবে । এই কষা, ক্ষিপ্ত কুন্ুরাদি বিবনাশক | ('অলর্কবিষ--টিঃ)। 

বক্তব্য-_-বেতস, চরকে, স্ৃদ্। শ্বাসহর ও বেদনাগ্তাপনবর্গে পঠিত হইগ্লাছে। সুশ্রুত 
ইহাকে স্তগ্রোধাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন । বট, অশ্বথ, বন্ুড়মূুর, পাকুড় ও বেতসকে 

পঞ্চবকধল বা পঞ্চবেতস বলে। বেতস, পঞ্চবন্ধলের সহিত ব্রণশোথবিসর্পাদি রোগে 

ব্যবহৃত হইগ্পা থাকে | 



১৭৫ ₹৩৯, 

্রাহ্মী ও মণ্ডুকপর্ণী_ না্জীনবতদব্ী। 
লাক্স, লক্পঘূলন্বলা--73190)19 [0105, 07156015 $101701012 ) 

আগহুজনন্খী__ 1150190051৩ 45519010 

লা্সী বীমা বৰ লিলা ম্ীদঘাহভতনব্াস্। কীদলী ভভজহতদ্ী 
সীছ্বলানলন্বাঘ্ভান্। ন্মন্বব_লা্পায্া জিলা লচ্ঘা জনাযা লিজন্জা 

বন্:। কতা ভ্ুনিসহা কনঘাত্তৃনন্থালকাঘজিন্। ম্ল্লন্দবীয়লিআফতুঃ । 
ল্লাক্সপী দিলা জনাঘা ন্ব নিলা লানাব্রণিষ্মজিল। ত্ত্তি সপ্সাত্্ 

নান ক্বমযকাস্ত্বনন্ঘলী । গ্ুল্দনু লাকী ঘ্বঘা-লাক্সীলিকহঘীথ্যা 
ন্ব ন্বহা নালালমীদ্দজিল্। ব্যললিঘবত্ঃ 1 

লাকী কিনা তা নিকা ভগ্ত ঈত্যা ম্বীনন্রা। জদাঘা সমুহ 

ব্লান্থাক্জান্তছা বঘাতলী | ব্রহ্যা জুনিসরা ভঘাহ্ত্ নস্বাহব্দাঘজিল্। 

নিছঙগীঘভনবস্বী র্ লমভজদন্ীনলী | লানগন্জাঙা: | 

নঘভূজদ্ধী জাঘদী ানঘানদব্ঘাযেলা । লাকী ও গহিনী ত্তন্দী 

শদ্যা দিন্ননক্যাদস্থা। হাজনল্জ: | 

জামা ন্ত দিনা দিন ক্লান্তমানব্ঘা ছিলা । অন্্রী নয জপর্ঁ- 

তত +। ভ্ৃযুন:। (নং ৪ই স:)) 
ক্সপলার দাসী সহ না লাক্রীহঘন্” (ছিঃ €হ ক্সঃ)। 

(২) বল্াযনাধীম্ লব্তুস্াঁ_“নবতুকতা: আবে সমীকষয: ছীত্যি 

ক (লি ২ আ:)১ (১ সুমত্তবিজাবিন্ভহত আগুন 
“মব্ত্্নব্তা জক্দীগ অত্কৌলঘ্ববীক্বঘা” (বি; ৫ ক্বঃ)। (৪) ভহুই 

নব ুজঘ্ী--“লি্ন্ব্তক্ঘন্্া্ যাল্গ ₹ . ভহঘীহব্দবামিলল্ 1 

নিহক্বেহ্যজস্ই বিন্াক্িল্লললন্গধুক্ধ। লাঘলহ্দ লনহইন দিল: ব্্ে 
দিহবন্” (ছিঃ ধন ক্স£)। ল্হ্জ:। 



২৩ ব্রা্মী ও মণ্ডকপরী-_নাক্পীলয্তুজদব্যী। ১৭৬ 

লনান্ুচজ্জালীন লাল্পী-“ছ্ছনহীন হবালাহ দনিচ্ঘ সলিঘন্তভমনী 

লাক্ীব্হব লাভা বন্থক্ভবজ্মালাসিত্ন জলা অঘানভা আ্নস্কজীল । 

জীব্ষীনঘস্রাপহাক্ অনামুলীনয্যাী সিলন্। হীহঘাজতী না দত্রঘা ঘ্ৃতীন | 
হণ বমবাল ভ্দন্ত্ন লক্মননক্ধী লঘানী মললি। ভ্রিনীব বমহাল ভদযুভ্ 

অন্মলীঘ্বিন ভ্বন্লাুনি | লভত্বান্ড দাতৃঅনলি | ন্তনীতঘ বমরন 
ভনযুভ্স ল্িক্ম্বাহিন জললচ্ঘনম্াহতলি | হনললনিগ্ঘনি হাল আ্স্বভ্মা- 

নরবীব্ম্দাননি | কুল্পিলনী লল নাব্ভ্নী গ্ন্তপলিমলি। অলী ল 

স্বন তদনিন্তন্নি” | (ছি: ২ আ:)। (২) ঈঘানুচ্মালীন লত্তন্দ- 

সব্ী-নভীস হন সনিকভভভলন: অভাল্দললামা সনিহ্ লহ জঘব্হী- 

ক্র লাজ ব্স্তক্লবক্সানালিম্থণন জলা অঘানত্ব দয়া স্সাীতা দিলন্ 

অনী€ন্ব্দা্ল না লব্যাঁ লীব্মীনাঁ অনান্ন দঅন্ীদনতজীন নিউন্জা বন মিতা 
নীষ্ লাঘান্ মতীওন্াল জীন: ঘদিহীহুল হুক্ঞান্বাহ: । হলন্তুদস্তলন্ 

লক্মনভ্ধী স্বনিলিমাহী ললনি জলনটলাস্বলাদ্ীনি | লিহানীদীদিলস্ব 
লিহালনা লজবিন্ লিহালানুত্ব' পন: বদিহিনি আীদস্্লীল। বিলাল 
দিব্ভ' না ণঘানীত্া নিনন্। হল ভম্হালভ্বদস্বক্ম ঈমানী অণক্ঘনাঘ্ব- 

ঈননি”। ন্ুক্মুল: | 

ভল্নাহ্ লান্বী-_লাক্কীন্্াঘভী +% হা; ভল্লাভ্ক্তুনী ভা; আবীর 

ক্ভলগ্ৃলিক্মা;”? (তন্লাহ-__ন্নি;)। ল্লন্দহ্ন্ন; | 

লভৃবিজামাঁ দাক্সীকবৰ:_ঘন্দীছ দাঅইিভ লাক্সনা বব +৮ 1 

( লভুবিজা-_ছি: )। . অক্রবীলঃ | 

ব্রাল্মীর ভাঁবষানাম- কাত বির্ঠি। হিঃ বরঙ্দী। মংত্রাঙগী। ও ত্রা্দী। 

কঃউুদেলগ। তৈঃ-শঙ্গ,নীচেষ্ তাঃবীমী। বম্ব বাসী ফাঃজণব,। 

মণ্ডকপণীর ভাধানাম-__বাঃ খুল্কুড়ি, থান্কুনি। হিঃ-_চরেলী, ব্র্ামাও্কী। 

৫ বি্যাতরা্দী, খড়ভরাগি। তৈ:-নগুবক্রক্দী। তাঃবল্পরীকেরী। কোঃঢোলা- 

মানানানি, 
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বর্ণন-_্রান্ধী, পুতুরের বগচর বা! তুল্য আর্ডভূমিতে স্বহং জন্মে। দরস ভূমিতে 

মত্পূর্ববক রক্ষা করিলে, ত্রার্মী দীর্ঘ প্রতান বিস্তার করিপ্প! থাকে । এবং একবার একম্থানে 

অমিল, সহজে বিনষ্ট হয় না। ব্রা্মী, কু, ভৃলুষ্িত হ্ষুপ | বর্ধন বিশেষ হরপুর্বক রক্ষা 

না করিলে পচিয় যাঁর, শরৎকালে পুনঃ প্রতান বিস্তারপূর্ববক, বসন্ত ও শ্রীক্মকালে পুশ্পিত ও 

ফলিত হইয়! থাকে । ব্রাহ্মীর পত্র, সুত্র, মাংসল, পত্রাগ্রভাগ মগ্ুলাকার এবং বৃস্তসন্পিধানে 

পরাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ, অর্থাৎ মনসার (সিছের) পাতাকে অত্যতিক্ষুদ্র করিলে যেমন 

দেখায় ত্রাঙ্গীপ্ পত্র সেইরূপ । বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, পত্রোদরে অতিহথঙ্মা চিহ্ন 

দৃষ্ট হয়। ব্রাঙ্গীর পত্রের বৃন্ত নাই। কার প্রতি গ্রন্থি হইতে সৃতাঁকতি শিফা নির্গত 

হয মৃত্তিকাত্যন্তরে এধেশ করে। পুষ্প, ক্ষুত্র, শ্বেত বা ঈষন্গীলাভশ্বেত, মিলিতদল, 
দপাগ্র পাচভাগে চিরিত। পুংকেসর চারিটী দলে সন্গিবিষ্ট তন্মধ্যে হুইটা ক্ুদ্রতর, ছটা 

বৃহত্তর। সমগ্র ক্ষুপ স্বাদে তিক্ু। 

মণ্ড কপর্নী-_খুলকুড়ি, যতুতত্র, তৃণসমাচ্ছাদদিত ভূমিতেও জন্গিয়া থাকে। ইহাও 

বরাঙ্গীর মত ভূলুঠিত থাকে । ইহারও প্রতি গ্রন্থি হইতে মূল নির্গত হয়। বিশিষ্টত্ব এই 
ইহার পত্র বৃহত্তর, গোল, কতকটা ঠোঙার মত, পত্তবৃন্ত অতিদীর্ঘ এবং পুষ্প লে|হিতধর্ণ। 

পত্র চর্ধাণ করিলে একগ্রাকা'র বিচিত্র গন্ধ অনুভূত হয়। সমগ্র ক্ষুপ স্বাদে কষায়তিক্ত। আর 

একপ্রকীর মণ্ডকপর্নী আছে, ইহা কোচবিহারে অতি হুলত, কিন্তু খাঢ়ে নিতান্ত 

সুলভ নছে। ইহাকে কোচবিহারের লোকে “ছ্গুদেমানামানি” বলে। স্গুদেমানা- 

মানি, ব্রাঙ্গীরই মত, কেবল ইহার পত্র ্ুপ্রতর, গোল ও সমতল, পত্র প্রান্ত--বিচিত্র- 

কূপ চিরিত, পত্রোদর তৈলাকুবৎ চিপ, পত্ররৃত্ত, মণুকপর্ণী অপেক্ষা দীর্ঘতর কিন্তু ্দীণতর 

এবং প্রায়ই ঘক্র হইয়! থাকে । পত্রের ন্বাদ কষার়মধুর। কোচবিহারে ইহ! শাকার্থ ও 

খবধার্থ ব্যবহ্ত হয়। টাকাঁকারগণ থুল্কড়ি ও মানামানি উউয্ার্থে ই মণ্ডকপর্ণীর ব্যাথা 
করিয়াছেন। শিবদাস ও ভ্ীকঠ “থানকুনীতি লোকে, মণিমানীতে লোকে” বলিয়া 

দ্বিবিধ মণ্ডকপর্নীর পরিচয় দিয়াছেন 

উষধার্থ ব্যবহার-_সমগ্র হ্ুপ। মাত্রা ত্রা্ীশ্বরদ ১২ তোলা) মণ্ডকপর্নী 

শ্বরপ ৯২ তোল সূলচূর্ণ_$ আনা-_২ আন|। 

বৈদ্যকে ত্রাহ্দী ও মণ্ডকপর্ণার ব্যবহার । 

চরক-__রসায়নার্থ মওুকপর্ণী-_রদারনার্থী, মণ কপর্ণীর স্বর ছগ্থের সৃহিত পান 

করিবে (চিঃ ১ অঃ)। (২) অপন্মারে বাহীশ্বরম-_অপস্থারী, মধুসহ ত্রাহ্মীন্থরস পান 

করিবে (চি ১৫ অঃ)1 ৩) ক্ষতক্ষীণে মণুকপর্নী_মশ্ুকপর্ণী মুলচূর্ণ, ক্রমশঃ 

চা 
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মাত্র! বর্ধিত করিয়া, দুগ্ধের সহিত পান করিবে । ওঁষধ সেবনকালে অন্নাহার বর্জনপূর্ব্বক 

কেবল দুগ্ধপাঁন করিতে হইবে। ক্ষতক্ষীণ-রৌগগ্রন্ত মনুষ্য ইহ! সেবন করিলে বলারোগা- 

পু্টিলাভ করিবে চিঃ ১৬ অঃ)। (৪) উদ্বররোঁগে ঘণ্ডকপর্ণা--উদররোগী, মণ্ডকপর্ণী- 

শাক, নণ্ডকপর্নী শ্বরনে কিংবা জলে স্থসিদ্ধ বা অর্দসিদ্ করিয়া, অন্ন, লবণ ও স্নেহ বিনা 

ভোজন করিবে । অন্নাহীর পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভূষিত হইলে জলপান না করিয়া 

মণ্ডকপর্ণীর শ্বরস পান করিবে । এই বিধি একমাস কাল পালনীয়। (চিঃ ১৮ অঃ)। 

স্শ্রুত-_মেধা ও আরুঃকামনার্থ ত্রান্মী_মেধা ও আধ্ুঃকাশী হতদোষ 

ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্বক কুটা প্রবেশ করিয়া সহস্র সম্পাতাভিহুত ব্রারঙ্গীর 
স্বরস গ্রহণ করিয়া বলান্সারে সেবন করিবে। অপরাহ্ে উষধ পরিপাক হইলে বণ 

বজিত ববাগু পান করিবে। বদি নিত্য হুগ্ধপানের অভ্যাস থাকে, তাহ! হইলে ছৃগ্ধের 
সহিত যবাগু সেবন করিবে এবং এই গ্রকাঁর সপ্তরাঁত্র সেবন করিলে ব্রন্মবর্চমী ও মেধাবী 
হওয়! যায় । দ্বিতীয় সপ্ুরাত্র সেবন করিলে অভীগ্িতগ্রস্থ উৎপাদন করিতে পারা যায়, 
এবং বিস্যৃত বিষয় স্তিপথে উদ্দিত হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে শতর্বাক্যণাত্র 

উচ্চারিত হইলে তাহা ধারণা করা যায়। এইদ্রপ একবিংশতি রাঁত সেবন করিলে 

মুদ্তিঘতী সরস্বতী শরীরে আঁবিভূতি হয়েন এবং সনস্ত শ্রুতিশাস্্র আরত্ত করিতে সমর্থ হওরা 
বায় । (চিঃ ২৮ অঃ)। (২) মেধা ও আয়ুঃকামনার্থ মণ্ডকপরী- দেখ ও আঘুঃ- 

কামী হৃতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্বক কুটী প্রবেশ করিয়া, সহস্র সম্পাতিহুত 
মণ্ডকপর্ণীর স্বরম ছুগ্ধের দহিত আলোড়িত করিছা! পান করিবে কিছ! স্বরস পানানস্তর 

পশ্চাৎ ছুদ্ধ পাঁন করিবে । তাহা পরিপাক পাইলে দুগ্ধ অথব| তিলের সহিত যবান্ন ভিনমাঁস 
ভদ্দণ করিবে। শ্বববান্ন পরিপাক পাইলে দধিদগ্ধ ও অন্ন আহার করিবে। এইরূপ 
করিলে ব্রহ্গবর্চদী ভ্রুতিনিগাদী ও শতবর্ষভীবী হওয়া যায়। পিষ্ট যণ্ডকপর্ণীর বিভব- 

ফলাকার পিও, দুধের আলোড়ন পূর্বক দশরাত্র সেবন করিলে মেধাবী ও শতবর্ষপরীবী 

হইতে পারা যার। 

বঙ্গসেন--মসুরিকায় ব্রাঙ্গীস্বরদ-_বাহার বসন্ত হইগ্লাছে দে মধুংযোগে ত্রাঙ্দীরস 

পান করিবে (নস্থরিকাচিঃ )। | 

চক্রদত্ত-__উন্মাদে ব্রাহ্গী__কুড়চূর্ণ এবং অধুসহ ব্রাহ্দীরস সেবন করিলে দে 
উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ। (উন্মাদ--চিঃ )। 

বক্তব্য-_হংদপাঁদীর ভাবানান খুল্কুড়ি নহে। পূর্বদাচার্ধ্য কথিত “হংসপার্দী 
মধুশ্রবা হংসপাদাকারপত্রা গীতপুষ্পা জলযুক্তদেশজাতা হংসপাঈ ইতি লোঁকে প্রসিদ্বা” 
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নব্যমত-_ত্রাঙ্ষী, মু্রকর, মৃহরেচক এবং বল্য। মৃত্রাথাত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ 

থাঁকিলে প্রা্মী সেবন করাইবে। পিচ ইহা বাঁতজদৌর্বল্য, কীপশু্রতা, অপশ্থার 
্রদ্ৃতি গীডার দেব্য! কান ও শিশুর কফরোগে, বক্ষোদেশে ব্রাহ্মীর ঈষদুষঃ প্রলেপ 
হিতকর। (আর, এন্ ক্ষোঁরি হর খাও, ভি পৃ) 

মণ্ড কপনী- রসায়ন, বল্য, মুত্রকর "ও ইহার প্রলেপ উঞ্ণ। মুক্সণেশ্্রিয় এবং 

জননেত্রিরের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মপ্ডুকপর্নী অত্যধিক মাত্রায় 
সেবিত হইলে, মুত্রশ্রোত ও অগ্ডাধাহের (০%এট) উত্তেজনা, এমন কি সমন্ত শরীরে 

কগুয়ন জন্মির! থাকে । বষ্টিমধুসহ খুলকুভির মূল, অর এবং রুক্তাতিসারে প্রয়োগ করা 
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হয়। থুলকুড়ির মুল উষ্ণ এবং রসায়ন বলিয়!, পাঁচড়! প্রভৃতি বিবিধ চর্মরোগে, ফিরদ- 

ছতেঝ কওয়নে (5০০011091/ 591১1011100 50:05 01 91011. 011-013010115)) কুষ্ঠবিশেষে 

(57550১01010 10195) ) শ্রীগদ এবং গলগণ্ড, গও্মালাদি রোগে ব্যবস্বত হইয়! গাকে। 

গীনসরোগে খুলকুড়ির মুলচূর্ণের নস্ত হিতকর। ইহার পুল্টিশ, কিছ্বা এরলেগ ফিরগরক্ষত 

বা অন্যবিধ দ্দতে ব্যবত হইয়! থাকে। চূর্ণ দ্বারাও গত অবধূলিত করা হইয়। থাকে । 
(আর, এন্। করি, ২য় খণ্ড, ২৯৩ পুঃ।) 

ভলাতক- মঞ্ানন্দ: ৷ 

ললানক্র:১ সন্ত্দহ+-১০170১021)05 4১109021:01001). 1৬1211:1112 

৮ 

সহ্্লঅব্সািজ্জা অন্সা;_-“ঈলনীঅ:” (ঈভসলন:), “নিানীঅঃ১” 
প্ভতব্নীলঃ,% ন্ননুনীলি:,৮ “লীহলহ্ঃ)৮ “নীহ্ ভন নী তুঃব্অঙ্গলান্, শুহি- 

বীবলল)। 

ব্যব্মপজামিত্পা ভা; আনদ্দ:১” (আধ লিখ জীনি) 
“লানাহিঃ১” “কলিগ: পক্সীস্িন:১৮ “আীঘনন্” | 

মল্ান: জ্রহুলিীহ্যী লম্ববঃ জলিনাসল; | হাজাঙানিত্ব্থীন্তভ্ভান্ 

স্বন্নি নাননক্ধালঘান্। প্রন্লন্াতীঅনিনব্ত: | 

লল্লানব্: ভতুব্বিঃ লনাঘীহ্যঃ জলীত্লবন্। জদ্দনানীহবালান্- 

নন্বভৃলীলনাসল: | ক্ল্মন্_-মন্লালহ্ৰ দর্থী জনাঅলগ্ব, জীছ্ জদ্দান্থী- 

গন | স্বারালাম্থনিলন্তমুক্রজভবাধ্বালজ্লিচ্নস্লল্। শীল্তজা 

নিজ্ীনভাদ্ছত্মললী, দিন্নাণস্বা লঘব্ধী। লালাবীন্জস্বাহিভীমিজললী, 
দিন্াসন্বা অন্বা ॥ ৰাজলিঘবাহু: | 

মন্ানজদন্তী জী জানঘাদহ্ ভ্স্ব। জ্দাত দানব ব্বিন্প' 

নীছ্টীঘ্থ ভুরি বীহুলল্ | বীচ্য' অঙ্গজ সুন্নি জক্দনাললব্ীহ্ব্ন্। 
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ক্পারীতন্ত্যীযক্ীদ্দালান্থ্লহন্রলীন্। লল্লভসা লগ্বী ভরা যথা 

ানদিল্লন্থা । ন্ুব্ল লাহজ্জব ক্লান্ত সিন্স জঃলবিনজন্। লল্লালজ 

জদাতীহ্যঃ স্যন্দতী সপ্তবী জদ্ত | ননেপ্ম্মীকৃহানাস্বম্তভাকীতস্বয্রীম্হান্। 

স্বন্নি হাব্মভ্নহহ্িল অক্ষিলান্নজলিলমান। বাসনা, | 

ললানজদের্তী হ্বিম্র জলিত্লাললামলল । হন্নহীহন্ধব মাসি 

জায় লগ্তব্্ব নল্। অজানঘন্নী নম্বর জমা আানন্দীনলল্। হরিব্নি 

সজিব দীন হজঘিভুপখাদ্। বাজনন্তরম । 

মল্পানন্লাদি নীছঘালি ঘাল্দীন্মবিনঘনালি হ। সলক্থন্নজজ্লালি 

সম্ভকানি অ্ানিঘি । জদজী লব হীলীব্বি ল নিনন্বীতছ্ি জস্মল। ঘল 

মল্লানল স্ন্মান্ছহীঘ নঘাবিবনবলদ্। ব্লবন্'__(লি ক্স )। 

হুল্বামনাণ্র মলানজদদদ্্__মল্লানজালি দ্ব্ন্থনালি ক্মনানমানি 

গাদুখঘেসমাঘমীহযাহি ঘন্দলাক্ননসন্জাহালি ম্যবী স্যজী না লাধ ঝক্ে 
অনঘক লাদসক্ লা লিপাঘবল্। লালি ন্বন্তলীঘহ্ঘিলালি অস্থঘি অন্ন 

বালা সতবীক্ুলাংমিল। জীলব্বিক্বসন্রবীজ্ঞন্ঘহীহ দু ভঙ্গললান 
জান্মাদীহ্যাভহাখলাদ্মযা ভ্বাপ্ত জাঘঘিন্। নদা ব্যনদ্রলানানগিছর দুল 

অদমহজ দিবন্ অদিনান্নুব্বলব্মজ্ম | (ভি €গ্স)। ল্বহজ্ম:। 

* স্্ত মধানজদ্দবন্_-“মঘালনুষ্ুক না মনুমন্মমনঘধ্য লঙগীত্য? 

(দি হু )। স্সপ্গ্ব লন্ভাননলিনানন্__“মন্ভানন্গালি ঘি 
ঘন্ধালি গন্ত্স্থনালি গ্াপ্রল্ীজনাহার ছিপ্বা লিঘা ঘণ্া মা ছিকৃতিলয 

হৃণাযন্ব্মল ভ্রিঘান্ম নাঘষ্য ম্যনলি সন্তৃহ্যা ভলান্যনান্ুজিস্তীন্ঘ গান 

সানব্দধিন । ললীএঘবারী লী অদিহীহন হুল্লাস্াঘ | হহেলিজীল্স 
অনুইন্ যান সন্ববনিগ | (ঘি হশ্ম)। (২) অ্বজরন্িঘ্ব ললগানক্ধ 
ছবরদ্__"্মলালল্গামমাহ্বিভয্রঘি্ লা দ্ব্ঈপান্। মল্ানন্ধন ইনি” 
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(ছবিঃ শ ক্ঃ)। (২) গ্জ্লন নিসর্বকৃট ললাননন্তচ্মন্ল-ণ% ভ্রচ্গ 

মল্লানজহ্ম লা” (নদ; ং ক্ষঃ)। ন্ুমুন:। 

জদ্দবাল লল্লানন্দঘনন্-__“মল্লানন্জান্ বসামসন্ধান। ঝি: 

দিন্ আজহা নিলিস্মল্। লভ্নদিন্ল নিলিত্বন্নি দীনল্। লল্বান্বতুক' 

লগ্তলা অলীনন্। (বরকল: )। (২) জট লন্লাননদল্_-“ঘজ্ত 

লল্লানজাক্ি্লা ঘাঘন্িসিনজ্গবী | নল জলা দিনল্জ্রীল স্বনলাজীন্ত- 

লান্বন্দঃ১ | (কজন লি:) (ক) নুল্ন্ুম মল্লানন্দহব+_-“মল্লানন্দ- 

নস্থনী & দব্ীঙ্স হল্ীল । অগ্ববছ্িনল নিলি স্বহসনিত্্দ অল আলি”? 

(দ্বুকুবীব-_ন্বিঃ)। ল্লন্দহন্নঃ | 

মীস্বীহুৰ লল্লানদনীলম্__“জন্লানজালআাজাজীব্যভীল ঝস্ব লীহুজ্দ: | 

বমহ্ালালিমবন্ঘাক্ত দ্রীছ্াব্মললিভাক্ঘ্ন্” | অক্তব্ীল; | 

ভল্লাতকের ভাঁধানাঁম-__বাঃভেলা। হিঃভিলাবা। মঃ--বিববা, বিববা, 

বিবেবে। গুঃ_ভিলাশীং। কঃ__কেরবীজ। তৈঃ--নাল্লাজীড়ী। উঃ-ভলিপ। 

তা: শোনকোট্রই । ফাঃবিলাদুর। অং-_হবুল্ কন। 

ভল্লাতকের পরিচয়জ্ঞাপিক। সংজ্ঞা-“শৈলবীজ” (শৈলগ্রভব), *তৈলবীন্রঃ” 

“পৃ্থখ্বীজ।” “ধু্বীজিতঃ “বীরতরু” ( বহুক্দীরদ্মহেতু ইহার কাষ্ঠ ছেদকের ছন্পর্শ )। 
গুণগ্রকাশিকা--অরুদর»” “(ত্রণজনক),৮ “বাতারি,” ক্কমিঘ্ন। অরশশোহিত,।৮ শোফকৎগ। 

বর্ণন-__বীরভূম, হাঁজারিবাগ, বালেশ্বর অঞ্চলে ভল্লাতকবৃঙ্ গ্রচুর জনো। ইহার 

বুদ অতি উচ্চ হয়। কাঁও সরল, কাওত্বক্ ধুনরবর্ণ, কুদ্রশাথা বহসংখাক, প্র হুদ্রশাখাগ্রে 

দলবদ্, লঙ্গাচৌড়া, পত্রাগ্র গোল, পত্রপৃষ্ঠ শেতাভ। পুষ্প, দীর্ঘ পুপদওদ্থিত, দুর, হরি- 
দাঁভ পীতবর্ণ। ফল হৎপিপারুতি উজ্জলবৃষ্ঃবর্ণ। ভিতরে রস থাঁকে_-এই রস ফলের 

অপক্কাবস্থায় ছগ্ধব শুভর এবং পর্দা বস্থায় ক্ষ্বর্ণ। ফলবৃন্তাগ্র, নাংসল, প্রায় ফলতুল্যাক্তি, 

মস্থণ, পকীবস্থার গীতবর্ণ, ইহার উপরি ফল অধিষ্ঠিত থাকে । বৈদ্যকে ইহাই ভল্লাতক- 
বৃস্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । ভ্নাতকের কার্টে চুর আঠ! থাকে বলিয়া ইহার ছেদন- 
কার্য নিরাপদ নহে। ভল্ীতকপুষ্পপরাগ দদকারক এবং শোথ ও কঙুখ্পাদক। 
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গুম্পিত ভল্লাতকবৃক্ষতলে শয়ন করিলে কিনা পুষ্পপর!গবাহী বায়ু সেবন করিলে মুখ ও 

হস্তপদ্র স্কীত হইয়া থাকে। এবং কচিৎ মূঢহ্থের লঙ্গণ গ্রকাশ পায়) এইজন্ত লোকে 
"ভেলার হাওয়া” কে ভয় করে। পুষ্পকাল-_বর্ধা, শীতে ফল পরিপক হস্ব। 

'উষধার্থ ব্যবহাব-_পুণ্প ফল, ফলবৃস্ত। শোধন প্রণালী_ কর্তিত ভগ্লাতক 
ফল ইষ্টকচুরণসহ ঘর্ষণ করিয়া! মবাতস্থলে স্থাপন করিলে বিশুদ্ধ হয়। নব্োর! বলেন__ 

তলাতকফণ জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জলে ধৌত ককিয় লইলেই শুদ্ধ হয়। ভল্লাতককাথ 

__স্পেক ভল্লাতকফলের কাথ প্রস্তুত করিয়া অতিস্থল বন্ধে ছঁকিয়া লইলেই মেবনোপযোগী 

হইয়! থাকে ৷ পবীক্ষা-ষে ভল্লাতকফল জলে নিমজ্জিত হয় তাহাই উত্তম। 

চরক-_-রনায়নার্ঘ ভলাতকফল-_কাঁটাদিদ্বারা অনাক্রান্ত, পূর্ণরস, পূর্প্রমাণ, 

পরণবীরধ্য পলঘ্ফলতুল্য কুষ্ণবর্ণ, ভললীতকফল ট্যোষ্ঠ বা আধাঢ মাসে সংগ্রহ করিয়! 

যবরাশি বা মাধরাশিতে স্থাপন করিবে এব" অগ্রহায়ণ ব) পৌষ মালে উদ্ধৃত করিয়া 

প্রয়োগ করিবে। রোগী শীত ঙ্গিপ্ধ মধুব বন্ত সেবন করিবে। দুখকুহরে ঘ্বত লেপন 

পূর্বক, তল্লাতক বাথ ছগ্ধের সহিত সেবন ক।রতে হইবে) ক্বাথপ্রস্তত প্রণাঁলী-__কুটিত 

ভল্লাতক যত, তাহার যোড়শগ্ডুণ জলে পাক করিয়। অষ্টমা*শ অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথমে 

একটা হইতে আরম্ত করিয়া! (রোগীর শক্তি অনুসারে ) মাতা বৃদ্ধি করিবে। (চিঃ ১ অঃ)। 

চর্ক সহস্র ভল্লাতক প্রয়োগের ব্যবস্থ! দিয়াছেন। অধুনা! ২ তোলাই পূর্ণসাত্রা । 

স্থশ্রুত-_অর্শে ভললাতক ফল-_ভল্লাতকণুর্ণ শকুমন্থের (ষবাদিচর্ণের নাম শক 

শু গব্যদ্বত মিশ্রিত করিয় শীতলজলে তরলীকুত হইলে, শক্তুমন্থ বলে) সহিত মিশ্রিত 
করিয়া তক্রযোগে বিলালবণে পান করিবে। ইহা অর্শের হিতকর। (চিঃ ৬ অঃ)। 

অর্শে ভল্লাতক বিধান-_খণ্ডশঃক্ুত ভল্লাতক ফলের শীতল কাথ ৪ তোলা, রোগী 

ঘবৃতাভ[কতালুজিহ্বোষ্ঠ হইয়! পরাতে সেবন করিবে। অপরাহে ছু, স্বত ও অন্ন সেবন 

করিবে । (চিঃ৬ অঃ)। সুশ্রত একটা হইতে আরগ্ত করিয়া পাঁচটা ভলাতক সেবনের 
উপদেশ দিয়া্েন। (১) কুষ্ঠে ভঙ্লাতকফল--তলাতক, হরিতকী ও বিড়মের কাঁথ কব 

ভল্লাতক তৈল সর্বপ্রকার কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ৯ অঃ)1 (৩ বিষমংস্যষ্ট 

অগ্জনে ভল্লাতকপুশ-ভল্লাতিকপুশ্পের অগ্রন, বিষহ্ট অগ্রন ব্যবহারজাত শন্ধতাদি 

প্রশমিত করে (কলঃ ১ অঃ)। 

চক্রদত্ত--কফণগুলো ভল্লাতকঘ্বত_ ভল্লাতকফলের ক্কাথ এব* কক্ক ঘ্ারা পক গব্য* 

সত পর্করাযোগে রক্তপিতে এব" মধুযোগে কফণুলে লেব্য। (শুক্ম-চি:)। (২) কুষ্ঠে 
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ভল্লাতকফল-_গাঁচটা ভল্লাতকের কাথ প্রস্ততি করিয়া, রোগী ঘ্ৃতাভ্যক্তোষ্ঠতালু হইয়া! পান 
কৰিবে। (৩) ইন্দ্রলুপ্ডে ভল্লীতকরস--ইন্ত্রলুপ্তাক্রান্ত অঙ্গে মধুমহ ভল্লাতকরপ লেপন 

করিবে । (ক্ষুদ্ররোগ_চিঃ)। 

বঙ্গসেন-__গ্লীহৌদরে ভল্লাতকফল--ভল্লাতকফল, হরীতকী ও কৃষ্ণজীর! গুড়ের 

সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া, শ্লীহরোণী সেবন করিবে । (উদ্র--চিঃ)। 

বক্তব্য-_চরক বলিরাছেন “ভলীতকানি ভীক্মানি পাকীন্যগিসসানি চ। ভবন্তাৃত 

কল্পানি প্রযুক্তানি যথাবিধি”' । ভল্লীতক অগ্রিতূলা, কিন্তু যথাবিধি প্রবুক্ত হইলে ইহা অসৃত- 

কল্প। ভল্লাতক ফলের প্রলেপ ও তৈলের অভ্যঙ্গ ফোস্কা উৎপাদন করে । চরক, ভল্লাতক- 

পুষ্গ, ফল ও বসকে আগন্ত শোথের হেতু বলিয়াছেন (সঃ ১৮ অঃ)। ভেলার আঠা বাহির 

করিতে গিয়া, ভেলার ধুম গায়ে লাগিয়!, অনেকের গাত্রদাহ, শরীর শু ও কু, এবং চক 

লোল হইতে দেখ! গিয়াছে । ভল্লাতক গাতিমাত্রাঁয় সেবিত হইলে রোগীর অতিঘর্শা, 

প্রবল পিপাসা) অত্যধিক দাহ, সৃত্রকুচ্ছ কচিৎ রক্তদিশ্রিত মূত্র, দাহ কওুয়নান, কোঠোৎ- 
পত্তি (0791১৩0020005 0101361079) এবং অভিসার জনিয়া থাকে । ঘর্দা, পিপাসা) দাহ, 
ভল্লীতকেরণাত্রা ভ্রাস করিলেই প্রায় প্রশ্নমিত হইয়া থাকে। কিন্তু রক্রমূত্রতা ও কোঠ প্রকাশ 
পাইলে ভল্লাতক সেবন বন্ধ রাখিতে হইবে। এবং ইহার প্রতিকারার্থ রোগীকে.নারিকেল- 

ছুগ্ধ বা নেয়াপাতি ভাবের শান শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করাইবে। তিল, কিিফলা'র 

জলও এতদর্থে সেবিত হইয়া থাকে । 

নারিকেল তৈল গায়ে মাথিয়া ভল্লাতকের কাথাদিপাককার্ধ্য প্রবৃভ হইলে আর বিপদের 
'আশন্া থাকে না। ভল্লাতকসেবীর বর্ভজ্য বস্ত-_ভল্লাভকসেবী রৌদ্রসেবা, ব্যবাঁয় এবং 
'আগিব ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে। প্রচুর গ্বৃত দুগ্ধ ব্যবহার এবং লবণ ও জল পরিত্যাগপুর্বাক 
ভল্লাতক সেবনে অন্পকালের মধ্যে অধিক ফল পাইতে দেখ] গ্রিয়াছে। রসায়নার্থ ভলাতক 
সেবনের পক্ষে শীতকালই প্রশস্ত । 

চরক-__ভেদনীক্, দীপনীর, কুষ্ঠ এবং মূত্রসংগ্রহণবর্ে ভল্লাতক পাঠ করিয়াছেন। 
ভল্লাতকতৈলের গুণোলেখ প্রসঙ্গে রাজনিঘণ্ট, কার লিখিয়াছেন--ভূশোঞে। তিক্ত" 

.কটুনী তু্রারদ্ষরোস্তবে”। 
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নব্যমত-_-ভল্লাতকের বষ্কবর্ণ গা বস তীগ্গ, ইহার প্রলেপ ফোঙ্কা ও ক্ষত লগ্মে। 

আমবাতরোগীর স্কীত অঙ্গে, কুষ্ে, অস্থি ও অস্থিসন্ধির প্রদাহে এবং স্ষ্ট পিষ্ট ও বেদনাম্থিত 
অঙ্গে, স্থানীয় উত্তেজক বলিয্! ইহার প্রলেপ ব্যবস্থা করা হক্স। অঙ্গ এতদ্বারা প্রলিপ্ত 

হইলে তীব্রবেদন! এবং শ্কীতি জনগিক্ থাকে। ভল্লাতকফলের তনুত্বকের প্রলেপ দিলে 

গ্ানীলবর্ণ ফোস্কা৷ পডে এব* যে ক্ষত হয় তাহা সত্বর আরাম হয় না এবং ক্ষতরোপণ হইলেও 

বহক্কাল অথবা যাবজ্জীবন ক্ষতচিহ বিদ্বান থাকে। ভল্লীতক প্রলেপনাত যন্ত্রণা গ্রশমনার্থ 

ক্ষারসেবন এবং পলেড্লোশন্” ছার! তদক্গ দেচন করিবে) জলে সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ 

শীতল্লে ধৌত করির়! লইলে, বৃন্তসৃহিত ভল্লাতক ক! ওললাতকফল ভক্ষণযোগা হইয়া থাকে । 

ঙ্পাতক তৈল মখয বং তিলতৈলহোখে১ উম মাকে» পাচেক, রস্ছেন এবং নার্ভের বলপ্রদ 

বলির এতদেশীয় লৌকে সেবন করিয়া থাকে! ইহা গ্রহণী, কৃমি, নার্ভের ছূর্বাগতা, শ্বাস 

এবং অপস্থারেও স্বিত হয়। রসায়নরূপে ইহ? গণ্মালা, রকি, কুষ্ঠ এবং স্বামের ক্লেশ 

লিবারণার্থ প্রযুক্ত হয়। তালু ও “আল্জিব্* স্ফীত এব" লগ্বিত হইলে যে কষ্টপ্রদর উৎকাসি 

জন্মে তাহাতে তল্লাতকতৈল বিশেষ ফলপদ। একটা হুপক ভল্লাতকফল সথচে বিদ্ক করিয়া 
দীপশিখার় দৃপ্ধ করিলে, তাহা হইতে যে তৈলবিু ক্ষরিত হইবে, তাহা! দুগ্ধের উপরি 

২৪ 
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পাঁতিত করিয়া সেই ছুগ্ধ পান করাইবে। অতিসাবধানে চিকিৎসক ভল্লাতক দেবন 

করাইবেন। গর্ভলআ্রাব করাইবাঁর জন্য ভল্লাতকের বহিঃপ্রয়োগ কার্যকর । শোথগ্রন্ত 

শ্ীতলঅঙ্গে এবং অর্শের বলিতে দগ্ধগুললাতক ফলের ধু হিতকর। পরিপক ভল্লাতকবৃন্ত 

(০০০1305010) মাংসল এবং মধুরাগ্ন। জলে সিদ্ধ ভল্লাতকবৃন্ত, নারিকেল এবং “চরোপ্রি”? 

(০)8:0]1) সহ বৃষ; খাছ্ৌষধরূপে সেবিত হইয়া থাকে । (আরু, এন্, শেণরি। 

২য় থণ, ১৭১ পৃঃ )। 

ভাগী- লারী। 

নানী, লাক্ব্বভিল্া_-511)101720701051701027.  01079001)- 

0101 5911:76011). 

0.৬ 

ক্সল্লঘবন্া:___৫ন্বক্ছদা,” “জাঘলিন্” “লানাহি:১৮ “হলজ্যাজল্” | 

লা্ী হান্ হব নিলা হ্যা আবাবজজাতন্থা | হাতভলবাক্ব্লানদী 

বন্কাথথ স্বন্নি ীলল্। অন্নলবীজলিঘব্ত; | 

শাশী নব দভুনিবীঘ্ঘা জাবক্বারনিলাগলী । সীদলব্ঘজলিঘী 
হাস্জহনিনাহিত্বী। ব্াজলিঘব্তু: | 

লানী কনা জব্বিলগা হল্তীঘ্ঘা দান্নলী অন্ত; । হীঘলী নল ব্য 
হরব্লামন্রভুঘুনল্ | হ্ীঘজাবলদজ্ৰাধদীনঘভলহলাক্নান্। বাল- 

দল্গাস্ঘ:। লাবীন্ত াবজাব্স্সী। ব্বাজলক্ত্রম: | 

ঘবানত্য বং হান্ক ভিদ্ধা ভীনলগ্ স্বন। লিম্রঘ্তবলাজ্হঃ | 

নাবী লানীলুলক্দ_-“লাবীলামহতী: জন! | এ গ্মহবুলা 

পিনল্্” | (ছ্বিঃ ২ স্স:)। ন্িষ্সান্ লীভুন্য লালা ঘদিঈপ্তরলাঘ্বলান্”? | 

ঘুখুনঃ । (ত: ২ :)। (২) জানত লাবীবুলন্্“% জীদ্ঘষয 

মানীলালহলক্ূলা” ৷ (ভরি: ২২ ক্স:)। লবন: | 



১৮৭ ভাগী- মামী । ভি 

আঅদজনাই লারদীনুলন্গ_-পমানীস্থিন নিন ্বীং মাজিলঘ্তুল- 

দাযঘল্। লা হ্যত্ার লক্রীজম' অহাস্তাবীঘজব্মতন। ক্বালা 

মগ্বধীনুল নর শিনঘ্য নত্তত্বনৃ। লীহ্লানান্ব্ঞ সুত্র ভিতন্রমাগীল 
ধজুলন্। নহ্ভীহদ্দা ই লালীল্ষাথ: ভ্বমীনজ: | মমিন লিহ- 

ক্যা অব্মা নঁন্ুধা লন | জাননন্থা জানহনা পাসইঘান্তং লিনল্। | 

(৬; হং আঃ)। ভখুন:। |] 

যযত্তলাঘাাঁ লাধীদুলক্ক_ঘিছ' ক্বীপাতলা লু দান 
ল্লাজ্সযঘিলন্ত (শব্ত্রলাা-ছ্ি )। ন্নন্দহ্: | 

বালজারী মাীতনদ্__“মানীবী ঘাস ঘি বধু 
লাগাতে ছিত্বখিন লানজাঘত্ব সহদ্” । (জা--ছি)। (৭) সত্য 
মাশীবিত্রদ্_-“অনান্বুলা নব ঘদিভ ব্লু মাব্যাঁ; সবঈমলান্। জ্হ্বত 

মধ্তলানাত্ব ভন্যনজ্ঘ' ল ধ্গব, | (জহব্ত-ছিঃ:)। (ই) লী 

লামীভুন্-_“মানীনত্বলত্বযতন্ত ঘালাদঘ্বত্যঘানজিল্্” (লপপ--বিঃ)। 

অন্ন: । 

ভার্গীর ভাষানাম__-বাঃ-_বামুনহাটা, বর্ষবষ্টি। কো:--ভাষ্টা। হিঃ__ভারদ্ী, 
ব্রধনেটা। মং-ভারঙ্গী।  খঃভারঙ্গী। কঃকিঙ্দেও। তৈঃ__ভন্টভারঙগী। 

নেপাঃ- চুয়া। 

ভার্গীর অন্বর্থসংজ্ঞা-__:"স্থরপা* “কাসজিৎ গবাতারি,” গদতিশাক”। 

বর্ণন-_-ভার্গী বন্ধের সর্বত্র প্রচুর অন্সে। কাশু সরল অশাৰ অপবা অতাল্প কুদ্র- 

শাখাছিত। পর্র,-_কাণের চতুর্দিকে ভরে গুরে বিশ; পতি স্তরে চারিটা পত্র থাকে, 

অপ্রশস্ত, দীর্ঘ, পরোদর গাঢ় হরি, পত্রপৃষ্ঠ ফিকেসবুদ, পত্র প্রান্ত তরঙ্গারিত, পত্রবৃস্ধ' কু 

গ্রাস করিয়া থাকে। পুষ্প, বিকলিত মাত্রে শুভ্র পরে নবনীতবর্ণ। ফশ, প্রশস্ত, র্িত 

কুণ্ডোপন্রি স্থিত, চারিভাগে বিভক্তাবক্ব প্রতি বিভাগে মটরের মত বীজ থাকে। 

উধার্থ ব্যবহার_স্লব্ক। মাত্রা-_্ব--১৪ আলা। কাধ ৫-১* তল। 



লে ভাগী- নামী । ১৮৮ 

বৈদ্যকে ভাগাঁর ব্যবহার । 

চরক-_শ্বাঁসে ভার্গীমূল--শ্বাসরোগী ভার্গামূলত্বক্ ও শু'ঠের চূর্ণ উষ্ণচজলের সহিত 

পান করিবে। (চিঃ২১ অঃ)1 শ্বামরোগী মধু ও গব্যদ্ৃত সহ ভার্গীমূলত্ব্চূর্ণ সেবন 
করিবে। (লুশ্রত-উঃ ৫১ অঃ)। (২) কাঁসে ভার্গীমূলত্বক্--কাসরোগী ভার্গীমূলত্বক্ 

এবং শু'ঠচুর্ণ উঞ্চজলের সহিত পাঁন করিবে। (চিঃ ২২ অঃ)। 

স্থশ্রুত-_অপস্মারে ভার্গীমূলত্বক্__ক্দীরপরিভাষানসারে ভার্গামূলত্বকের কাথ 

করিয়া, এই ক্কাথে শালিতগুলের পায়ম পাক করিবে। একটী বরাহকে তিন দিন 

উপ্বাদ করাইয়া, এই পায়ম ভোজন করাইবে। ভোঙ্জনান্তে বরাহের শরীরে লালা 

আবাদি বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বাস্ত পায়সান্ন গ্রহণ করিবে। এই অন্ন ৬ ভাগ, স্ুাবীঁজ 
১ ভাগ, গুণীতল চতুর্দশগ্ুণ ভার্গীকাথসহ মিশ্রিত করিয়া শুদ্ধকুত্তে স্থাপন করিবে। 
অনস্তর জীতগন্ধ জাতরস এই সুরা অপন্মাররোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৬১ অঃ)। 

চত্রদত্ত--গগুমাঁলাঁয় ভার্গীমূলত্বক্_তওলোদকে পিষ্ট ভার্গীমূলতকের প্রলেগ 

গণ্ডমালার পক্ষে হিতকর। ( গণ্ডমালা-_চিঃ)। 

বঙ্গসেন-_বাঁতকাঁসে ভার্গীদ্বত-দ্বিগুণ ভার্গীমূল দ্বরন এবং ভার্গীকলমহ 

যথাবিধি পরু গবাদ্বত বাতকাসহর। (কাস_চিং)। (২) কুরগডে ভার্গীযুল-_-যবকাথে 

পিষ্ট ভার্গামূলত্বকের প্রলেপ অবশ্য কুরগড নাশ করে। (কুরও-চিঃ)। (৩) বরে ভার্গামূল 

__ভার্গীর সগ্ম মূল ও শাখ! খণ্ড খণ্ড করিয়া কিছ! ভার্গীসূল টুক্রা টুকৃরা করিয়া সেবন 
করিলে “কুঁচকি ফুলা” আরাম হয়। (ত্রধা-চিঃ )। 

বক্তব্য-_ভার্গীর লাটিন্ নাম নির্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয় ( ডিমক্ ৩য় খও, ৬৯ পৃঃ)। 
বঙ্গের কবিরাজগণ থে উদ্ভিদ ভার্গীনামে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহ! রকসূবর্গ 
বর্ধিত 7101072111)05 1701০ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

00186797065 -5001) 2. 06০01127 11669010070010, 20000651727) 
(96 10260 

4১061003800. 0999,--500701000 60010 হাথ. 210076507 পাতিতো) 
051১012515) 02012] 71600070100 18225) 501010012770 71081726151] 

(২ টি. 005) 2৮115 042০), 

নব্যমত-__বামুনহাটার মূল, উদ, বল্য ও রসায়ন । ইহ গ্রহ্ণী, ফুপ.দুবগত কফ- 
রোগ, গগুমালা এবং আঁমবাতে সেব্য । (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ |) 

স্পেস 



১৮৯ ঠছ, 

ভূনিত্ব__মুলিক্ন; | 

ভ্িতানলিক্ধত্ধ , গ্রলাহনিক -_5%602, 0017915 007701202. 

0701755 

ক্সব্ব মহ __নদাল | 

ক্ন্লধীষবন্না:_নুলিনত্য__তল্দন্িশীঘিল্ধা-__“ঘা্ৰীন ৮» 
দব্িঅক্লামিল্জা-_-ইিলকাব্ত ৮, হ্যন্সল্সাঙিজ্সা__“ছহ্িগ্র ৮ । 

দাত ঘ্ন্দন্জাগিন্দা__“লাভীলিল ”, "নতলিক ৮ “ঘা 
নক »” “বলিঘালগ্থা, “লিঙ্গাৰি ৮1 

দিকনহদ হব নিজী অব জীলীবপ্তবহা । উ্রদিলাকহীদনবি- 

জান্বভব্যাজ্যাসত্থ | ঘন্বন্নতীজলিআবনু; 1 

ম্বনিন্থী নাললছ্িক ভ্দপিন্ল্মবাসস্কা। নঘঘহীঘথ ঘহ্য জ্ভ 
জয্তুনিসীদন্তনূ। লদালিকন্র: সীলীঘ্ী শীগনান্থী বন্তত্নঘা। লিল্লীঃ 

লিজদ্ঘিন্নযবতীদ্দনঘ্যাজ্দন্ব | ব্াজলিঘঘতু | 

ব্দিযান ভ্তাহ্দো ক গীললব্বিকাজী ভন্ব | অলিনালত্মব্হরান- 
হদ্বনিন্লাহাইন্তন। জানক্বীঘন্তঘান্জনত্লবলশ্বকলিপব্যন্। কাত 

দল্দাম। 1 

্ুলিবলী হানভী বঘ জদ্দদিলতলহাদস্থ | হাজনল্রম: 1 

ব্জদিনী ল্ুুনিন্ন;:_'“জিহানলিনি লব্ব্দা *। ছয় দ্বন্দ 

ন্বন্ুনবীজিনালি! বল জল ছিিলালি নল” 1 (ঘি ৪গ্ম)। 

(২) সীঘ ল্ুলিজ __"ঘ্বল্যাল্ লিহীদ দ্বিতলন্ আদ | জব ক্বুলিয 

লস্ভীদপ্রজ্য” (ঘি ₹৩গ্স)। (২) হ্নল্লসূক্নত ব্বুলিল _ব্লন্য 

ঘ্্ধ * বি্িহালনিলজন্ধাম | (ঘি ২০ ্স:)। ল্বক্ধ: | 



£৩.০ ভূনিম্ব__ন্লুলিহ; । ১৯০ 

নমীঘহুনলুন নলল সুলিবন:__দীনী ব্যুলিজজনস্ব সীহা- 

বমলামন: | ছুঙ্ছি' স্বইঘ্ব ছন্কীঙ্খ লপ্তুলা না ভলন্লিন:” | (লি: & আ:)। 

স্কাহীন; | 
ভূনিম্বের ভাষানাঁম-__বাঃচিরেতা। হি-চিরারতা | নঃকিরাইত। কাড়ে- 

কিরাইত, ফলকিরাইত। ৩:-_করিয়াতু। কঃ--নেলবং উচী। তৈঃ_নেলানেদু। ফাঃ 

-নেনিহাদ। অঃ--কদ্বুঝ,ঝারিরঃ। 

ভূনিম্বের অন্বর্থনংজ্ঞা__উৎপত্ভিবোধিকা-পার্ধত”। পরিচয়জ্ঞাপিকা 

_হ্মকাণ়্। গুণপ্রকাশিকাগছর্দিক্”। নৈপালের--গুপ্রকাশ্রিকা_ 
''নাড়ীতিক্ত),ঃ এঅর্ধতিক্ত,” “অরান্তক)১১, “জন্গিপাতিহা,” পনিদ্রারি” । 

ভূনিদ্বের ভেদ-_নিঘণ্ট,তে ছই প্রকার ভুনিদ্বের উল্লেখ দুষ্ট হর-ভূনিস্ব এবং 

নৈপাল। নেপালভাত ভূনিম্বকে নৈপাল বলে। নৈপাল “অর্দতিক্ত।” “জরাস্তক” 

“সন্সিপাতিহা” এবং “নিজ্রারি/। ভাবপ্রকাশাদি পরবর্তী সংগ্রহকারগণ ভূনিদ্ের ভেদস্বীকণর 
করেন নাই। 

উবধার্থ ব্যবহার-সঘগ্রহ্ুপ। মাত্রা_ চুর্ণ--১-৪ আনা। কাথ--৫--১০ ভোলা। 

বৈদ্যকে ভূনিদ্ের ব্যবহার । 

চরক-_রক্তপিত্তে ভূনিঘ- চন্দন ও ভুনিগ্বের কাথাদি বিবিধ করন রক্তপিত্ত 

প্রশমক (চিঃ ৪জঃ)। (-) শোথে ভুনি্ববভূনিন্ধ ও শুঠের কক ভ্িদোষজ শোথ 

নষ্ট করে (চিঃ ১৭ অং)। (৩) স্তন্গুদ্ধযর্থ ভূনিদ্ব_ভুনিদ্বের ক্কাথ প্রস্থতিকে পান 

করাইলে প্রস্থতির স্তন্তের বিশুদ্ধতা জন্মে । ( চিঃ ৩০ অঃ )। 

হারীত-_গর্ভোপভ্রবভূতবমনে ভূনিত্ব-_চিনি 'ও চিরতাচূর্ণ সঘভাগে লইয়া 

সেবন করিলে কিছ্বা চিরতাঁচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, গর্ভাবস্থার বযন প্রশমিত 
হয় (চিঃ ৫০ অঃ)। 

বক্তব্য-_চরক, লেখনীর, স্তম্ভশোৌধন এবং ভুষ্কানিগ্রহণবর্দে এবং স্ুশ্রত 

আরগ্রধাদিগণে হুনি্গ পাঠ করিয়াছেন । জীর্ণজরহর তৈলে এবং স্থদর্শনচূর্ণে ভূনিদের তরি 
প্রয়োগ ছুষ্ট হয় 

4000508607)65---0017110 5010) ঝা »770107005 016৮6 70000, 0000) 

2 ১০110৮016০7 ৪15০951657 37১ গন 0270072565277001077091009165 ০1 

[015917) 11070 500 02009157551 46 0০০10 (জোট 



১৯১ সূঙ্গরাজত্রয়- স্কত্রবাললযল্। ৫৫ 

48060032000 158১ 17786 01700000220 00557 ৮665 [976 18 25 ৮)60৩7 

510109000105 [হর্স তগভ। 2061361077005 200 ভিটহসি£6 16 05 0৩810068766, 

56510855505 ৫185550) চট 0055 006 6905610215  178:037)10075065 [50181708 

210৫1770650010 5 150055৭ 011100570559 » £৮0 2) 2607710 0590৩টনাঞ [গত 

০0165) 80101 01 006 ৭০201) 200. িি1৩706/ ৫০০ 1) 70661701605175 

200 01367 [৩৮625 [2 ০90702759000 ১50) 20১45 21091185 2৫. 260056109) 

2৮ 2581550 2090110এ৭ 8060810705১ ৪0. হা) ৪010 1065 ০1 071 ৮০৫7 

1105 ০90700800 005/0০7. 58031512172 01778 55 এ. 0০00] 02015570060) 

167 ০1001006569 ৪5 21258076200 21667915৩16 55 £501) 20 9010015 

24 £তচতাওা 10215196. (২ মে 0১০১ 2৮ 010 413) 

নব্যমত- সিক্ষোনা এব" অন্তান্ত তিক্তবল্য ভেষজের মত চিরতাও পাঠক, মৃদু 

রেচক, ক্কমিত্্ এব* অরপ্ন। ইহ! ্ষধাবদ্ধক, পরিপাঁকশক্তি দাতা কিন্তু কো্ঠবদ্ধকারী নহে । 
চিরতা আত্মানহর এবং সন্পবিদাহের আতিশয্য হাস করে। ইহা পিতদোষনাশক এব* যর 

গ্রহণী বিশেষ (4০750 19567515 ), অস্্পিত্ত, আত্মান বাত, জীর্ণ্রর এবং জগ্নান্ত অরে 

বাবহৃত হইয়া থাকে। চিরতাঁ, ক্ষার এব" সুগন্ধি ভেষজসহ পিন্তবিকার এবং দাহে দেবা । 
“ন্ুদশনচূর্ণশ পুরাণঅরের সর্ধলনপরিচিত মহৌধধ। এই উধধ রেগক এব" রসায়ন। 

সদর্শনচু গণ্ডমাল! এবং ধাতৃবৈধম্যেও সেবিত হইয়। থাকে । (আর, এন, ক্ষোরি, 

হয় খঃ, ৪১৩ পৃহ)। 

ভূঙ্দরাজত্রয়_ ন্বরঘালনযন্। 

হাল, লাল: ঈশ্ষহাস:__12011008. £512,12121050512, 

576০5 (হীনদ্রম:) | ৮৮০৫০]1০ 02101001900 (দীনন্ত্মঃ)। 

নাঃ _হনদীলনীবদ্ত্ঘনীহান্ লবীয্যন্ববাসাঃ অন্ত । 

স্বানান্মান্নঘবসা__“ঈমহজ্রন:,। “জন্মতরষন.”। সলনুত্মজ্য 
-পদিলসিঅ? 

স্বত্রযাল: অ্বলাত্যালব্তিক্ীহ্যী ক ঘন স্ব। জদ্দজীদ্াামমাহ্ত- 

জন্গহীমবিঘনামল:॥ ললন্নবীযলিঘন: | 
ব্পেবালান্ত জগ্্যাক্বিক্দীথ্যা; ঈ্জ্রেলা; | জদীদবিদ্স্াঘ নল 

লীবী হনয় 1 ব্াজলিঘব্ঠু: 1 



২৩২ ভূঙ্গরাজত্রয়_ ন্ত্ঘাললনন্ । ১৯২ 

স্যর্লাব:তুজব্বীছ্যী হুন্বীঘ্য: জদানব্বন। জ্অহ্লন্য; জলিস্বাঘ- 

জানসীঘানঘাব্ত্ন। হুন্তী বানী নবম: ভ্বৃপ্বললঙিবীশ্িন্তনূ। 

খ্ালদল্বাস্। | 

ঝ্ত্রবাজব্ত্ব নস্যন: ঈক্ঃ আব্তুলদাঘন্থ; | লন্ৃষ্: জস্নাজীংদি 

নলিন্লববাধল: । ব্বাজনব্লষী; | 

জদলজ্বাতী আু্বাল:__“% স্ক্রযালনান্নীন্লা: ঘা: । বীলা; 

জদলাঘাঃ *%+ (ভি: ২২ ্গ£)। ল্লব্জ! | 

জাভপব্রাণী: হ্ত্রযাল:_-“নিঝী হুসযুণা বিতর হ্যত্রবালহ্ব ম্যল। 

বিজ্বলান নঘাল্যাত জ্আাঘলাবী আ্সদীন্কনি” (তত; &২ ক্র:)। নুস্ুল;। 

ব্বাজনাষ্ী হক্ষোলঃ-ি লাল ব্রহ্্ধ দিনন্লি। হিন হিল 

ত্যক্রুলে: ঘন্তু্ঘন্। ব্দীবামিনত্বী নল্ললীভাঘ্ব্ধাঃ । বলা; মুন জীনিন 

লাদুনন্নি। (ভঃ ই ক্স:)। (২) পতিত শ্বক্রহাল:_“লাললমঘনা 

স্বাইতৃষ্যভ' ন্জীন ভীন্তদালঝ্রল্। লীজজগ্যনত্ৃষ্ন' লব্ধ দিনক্ছ্িল- 
লাগান ॥ (ভি: ২০ স্সঃ)। না্য্ত; | 

ন্সকলদিন্নী ক্্সহাল:-_“ঘক্ঘান্ক্রলস্ধী' স্থদ৯ জীব্ধ্যভীল নু। 

ইুব্ৰিন্জল্মা ভুহিললনিভান্লাল্ | (আব্ৰপিন্ন__লি:) | (২) নান 
হগলাঈ নিকদ হল্পবাললুব্ন্-_“জলীলাজীনলুকী নিস আীবীল নাহ্য্যা- 

তত্সন্। ্ন্নি নিব বীদান্বহান্বহ্জালাঘন জীহল্৮ ॥ (ছ্ুলুবীন-__লি:)। 
(২) জগ্গালা জ্রঘধীল্ব্বী ভন্র্যাঅদ্্মন্-_“্ক্স্্খ অনান্র্জ জতী- 

ভন্দনিলল্। বীলনাবীতিল ভীষ্বালক্র লুকসঘ:জল । অমান্থাতৃভুন 
দহ্বান্ভ্রঘালহ্বল তব । গ্সান্বীত্বাঞ্মভ্ঞ নর জিবী লছঘিবলা অঙগীলিগ্ানূ। 

দানন্ত নাল জাহ্যলব ব্তান্যুত্িহ্ললল্” |. (ছ্বকুবীনা_ন্বি:)। 
রঃ ঘল্বিন স্তক্রযাল:__“জীবান্ ব্বনাজনব্বাতিসহী লপ্তব্জান্ অভী। 
নন জন জী ললব্ম সন্বিলাতন্ল্ | (দ্বুবীন-_্রিং )। 



5০১৭ 
১৯৩ ভূঙ্গবাজত্রয়-_হ্ন্বাজলযন্। হই 

(১ নল্গান্র ঈিঘ্যাল;_-দঈমবালাল্লিন দি ন্ত্াহ্ত' স্ন্নি মন্িলন্। 

লজান্ষ্ম লিমন ভৃহ্াঁ ঘমান্থান্ দহ্যবলিলান্”। (নলবীম--ছি)। 

ন্নল্দহ্ন: । এক 

ব্বাালানিভাৰ ঘঘাল:-_“লমহালঘন্তুনা জীন হ্যতিঙ্জা- 

জলা । বল্ আালললীবাং অযু বাললাম্য । (গ্মনিবাহ__ছ্ি:)। 

€) সঘনান্াত্ীলিঘুি হ্যত্ব ঘাললুবন্--দনিলাজত্জ জভুং জজ 
লহ্বাল ঘায়মন। নন মীলিনন যু লাঘ্য গান্সলি শীমিলাম্” ॥ (ছ্ী- 

কীলাধিজাহঃ)। অন্রবল; | 

শসভৃ ঘাস: ক্বদর ঘালহধল হা | লঘসন্ছালন জাহা 

্ঘরষদগ্ান্যর ॥. (তরা-_লি:)। (২) ঝুচ্যান্লী হত্বঘাল:-_ 

সন বালহ্ঘদ্ভামীল্তী বন্তব্বী$ক্দলাছিন: ) ন্থত্রান্মী লিশ্বন্যাথ্য লতি 
দম্রীযাহাহ্ ॥ 

ভূঙ্গরাজের ভেদ__ নিঘ্টতে তৃঙগরাঁজের পর্ধযায়ে কেশরান শব পঠিত হইছাঁছে। 

ভূঙ্গয়াজ ও কেশরাঁজ পৃথক্ উত্তিদ্ নহে। পুণ্পের বর্ণভেদে হু্গ রাজ তিন প্রকার--শ্বেত, 
পীত এবং নীল। শ্বেতপুশপ তৃ্ঘরাদই কেশরাজ (কেশুতে) নামে খ্যাত। রাজবল্লভ 
সৃঙ্নর্দি ও কেশরাজের গুণ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাঁশে তৃপ্গরাজের ভেদের 

উল্লেখ নাই। পীতপুস্প তূঙ্গরাঙ্গ ভীমরেল, নামে প্রসিদ্ধ। নিস্টুমতে নীলপুষ্পহৃগগরা 

রসায়ন। নীলপুপ্পহৃগ্গরাজ আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। ক্ষোরি বঞ্েন_-“শ্বেতপুষ্পহঙ্গরালের 

উট! কাঁল হইলেই রৃষ্ণছুঙ্গরাল নামে কথিত হইস্সা থাকে, বাশঝিক নীলপুষ্পভূঙ্গর/জ নাই। 
শেতপুতূঙ্গরানের পুণ্পের গুত্র দলগুলি পতিত হইলে, উতর নীল বা বৃষ্ণবর্ণ ফলকে 

লোকে পুষ্প মনে করিয়া, েতপুপ্পতৃগরাদকেই নীলপুষ্পহৃঙ্গরা বলি! কনা করেস। 
ক্ষোরির এই পিশ্ধান্ত নিঘপ্ট,বকুদ্ধ 

ভূঙ্গরাজের ভাষানাম-_-বাঁং_ভীমরাভক কেুত্ে। কো ছোটহৃদরা, 

কালাকেওুরি। হিঃ-_ভাঙ্গরা, ভঙ্গরা, ভেগরিা, ভগরৈয়া, কুকুরভাঙগর! | মঃ__মাকা 
শু--ভাঙ্গরো। কঃ গরুগমরূ। তেঃ-গুণ্টকলগরচেট, ছুলরানপুচেটু। উ--কলা- 

কেশছুরা।। ফাঃ--আমর্দির) অ+--হজীদ,। 
৩ 



২৪৪ ভূঙ্গরাজত্রয়- শ্ত্তুবাসলঅল্ । ১৯৪ 

ভূঙ্গরাজের অনর্থসংজ্ঞা--“কেশরগুন,” “কুস্তলবদ্ধন”। শ্বেতপুষ্পের- 

“পিতৃপ্রিয়”। 

বর্ণন__ভূণরাজদ্য় (ভূগরাজ ও কেশরাজ ) দণ্ডায়মান বা ভূলুত্িত স্ষুপ। সরস 

ভূমিতে জন্মে। উভয়েরই কা ও পত্রে অতিস্ক্ষ শুভ্র রোম আছে। রোমবাহল্রা- 

হেতু কেশর/জাপেক্ষা ভূঙ্গরাজের পত্র কর্কশতর। কেশরাজাপেক্ষা ভৃক্গরাজের পত্র 

চৌড়া, কেশরাজের পল্রাংশ বৃত্তসগ্িকটে ক্রমশঃ অবসিত, ভূঙ্গরাজের হঠাৎ অবদিত, উভয়েরই 
পত্রবৃস্ত কাগগ্রাসী । কেশরাজাপেক্ষ৷ ভূঙ্গরাজের পুণ্পবৃস্ত দীর্ঘতর-_ভৃ্গরাজের পুষ্প 

হরিদ্রাবর্ণ, রেশরাজের শ্বেতবর্ণ। 

ওষধার্থ ব্যবহার *-সমগ্রক্গুপ। মীত্রা_ক্বরণ-_-১-২ তোলা। চুর্ণ--১-৪আন]। 

বৈদ্যকে ভূঙ্গরাজের ব্যবহার । 

চরক--কফজকাসে তৃদরাজন্বরস-_মধুনহ ভৃঙ্রাজের রস কফকাসে হিতকর। 

(চিঃ২২ অঃ)। 

সুশ্রুচত-_কাপশ্বাসে ভঙ্গরাজ--তৈলের দশগুণ ভূঙ্গরাজের রসের সহিত 

বথাবিধি পক তিগতভৈল দেবন করিলে কাসশ্বাস প্রশমিত হয়। (উঃ ৫১ অঃ)। 

চক্রদর্ত--অব্রপিত্তে তৃঙ্ঘরাজ-_ভূক্তবস্তর বিদাহ পাক হইয়া, যে অন্লপিত্তরোগীর 

আহারান্তে বন হয়, তাহাকে হরীতকী ও ভূগরাঁজচুর্ণ সমভাগ পুরাণ ইক্ষুগ্ডড়ের সহিত সেবন 

করাইবে। (অন্লপিত্ব-চিঃ; | (২) বরাহদশনাহ্ব বিসর্পে ভূঙ্গরাজ-_তৃঙ্গরাজমূল ও 

হুরিদ্রা শীতল জলে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে, ঘোর ব্রাহদশনাহ্ব বিসর্গ গ্রখনিত হয়। 

(ছু্ররোগ--চিঃ) | (৩) পলিতে ভূ্গরাজ-ছুদ্ধ ও ভূঙ্গরাজরস মিলিত ৮ সের এবং বষ্িমধু 

কন্ক৮ তোল! সহ এক পের তিলতৈল যথাবিধিপাক করিবে । এই তৈলের নস্য গ্রহণ 
করিলে, কেশের অকাঁলপক্ষত| নিবৃত্তি পায়। (ক্ষুদ্ররোগ--চিঃ)। (৪) 'নক্তান্ক্যে 

কেশিরাজ-_কেশরান্সহ কাণ্িকসিদ্ধ মৎস্যডিত্ব ভক্ষণ করিলে রাতকাণা আরাম হয়। 

(নেরোগ-চিঃ )। 

| বঙ্গদেন-_ আমরক্তাতিসাঁরে কেশরাজ--আমরক্তাতিসারে কেশরাজজলের সহিত 

উত্তরূপ পেষণন্পূ্ক পান করিবে । (অভিসার--চিঃ)। (২) প্রসবাভ্তযোনিশূলে 

ভূ্গরাজিমূল-_আমুর্কেদোক্ত কোন নদের সহিত বিবদূলত্বক্ এবং ভৃঙ্গরাজমূল মমভাগে 
লইয়া, পেবণপূর্বক পান করিলে, এ্রসবাস্তের যোনিশূল প্রশমিত হয়। (ভ্রীরোগ-_চিঃ)। 



১৯৫ মঞরিষ্ঠা-_মভ্রিভা । ২5 

ভাবপ্রকাশ-_উপদ*শে ভূঙগরাজন্ববস__তৃঙ্গরাজস্বরসে উপদংশক্ষত ধৌত 
করিবে। (উপদংশ-_চিঃ)। ৫২) সূর্্যাবর্তে সৃ্ররাজ-_ লৌহ বা প্রস্তর পা ছাগীহু্ণ ও 

ভৃঙ্গরাজের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া হুর্য্যপক করিবে। ইহার নস হুর্যযাবর্ড নামক 

শিরোরোগের প্রশমক | বেল! বুদ্ধির সহিত যে শিরোরোগ বদ্ধিত হয়, তাহার নাম শূর্ধ্যাবর্ত। 
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নব্যমত-_ছৃঙ্গরালছয় (কেশরাজ ও ভূঙ্গরাজ ) পিত্তনিঃসারক এবং ?টাবাকৃমকম্ঃ 

তুল্য গুণবিশিষ্ট। পরে রপ বলা ও রসায়ন, যমানীর সহিত ইহা প্রতিশ্থায়। কাল এব” 

শ্লীহা ও ধরুতের বিবৃদ্ধিতে বাবহৃত হয়। ইহার প্রলেপ গ্রস্থিশ্বীতি শ্লীপদ এব* বিবিধ 
চর্পারোগে উপকারী । ইহার রস বিশু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয় এবং 

এরও তৈণ মহ সেবন কবিলে কোঠঠস্থিত কমি পাঠিত করে শুত্রকেশ ক্কীকরণার্থও 
ভূঙ্গরাজঘবয় ব্যধযত হইয়1 থাকে | (আর, এন্। ক্ষোরি। ২য় খঃ। ৩৬১ পৃঃ) 

মঞ্জিষ্ঠা__নলিদ্তা । 

নল্রিভা, লী্িনভনা-_[২0112 [১1110015019 

স্ল্বপ্রন্সা:___দবিন্ববন্গাদিন্দা-_“ব্কদি: “যীজলমন্ী”” | 

হাব্পল্াশিজ্জা-_ণ্যানাজ্যাত” প্ভলহদ্বন্্ী” । জ্যন্স্কাবন্লে 

-অব্নমূজহ্যা?? ॥ টি 

মক্িষ্ঞা লম্যা বলাই জদাযীহ্ঘা হ্যব্হ্বআা। জক্দীন্তনদ্থাহ্ 

নিঅনলানমান্ন। ঘল্নন্নবীষলিঘবু ঘাললিঘম্তুত্ব | 



২৫. মণ্রিষ্ঠা-_লক্তিষ্তা | ১৯৬ 

মভ্িগ্তা মত্ুতা নিকা জলাঘা জহ্নকন্। ব্যন্হ্ঘ্যা নিনস্থীঘাস্ীঘ- 

্ীন্মছিজ্ব্্জ।__হ্জালিষাহজ্জন্ভাজলিবইলযাঈন্গবুন। আানদন্দাঙ্ম: | 

লভ্বিন্তা ভ্ুতনক্ঞ্্গীঘদী লুলন্রজ্ুলিন্। বাঙনন্া; | 

নভিষ্কানতী জজ্িভ্তা--“লজ্তিম্তাননগলজনাত মজিন্ভালিছির্। 

(ছি: ৫৫ ঃ)। ভ্ক্ষুনঃ। 

.. জ্বকম্ত লজি্া_অনপ্ত *% নঙ্তি্ভা না বলাছিন্ধা” (্ব্- 

হীম_নি:)। ল্ন্গহ্ন্ন; | 

মপ্রিষ্ঠার ভাষানাম-_বাঃ-_মততিষ্টা । হিঃ-খজীঠ। মঃ-মংজিষ্ঠ। গুঃ__মজীঠ। 

কঃ__মঞজিঠা। তৈঃ-_-মঞ্জি্ঠতিঠি, তাত্রবলী। তাঃ__দঞ্জিটি। ফাঁঃ__রুনাস্। অঃ-_ফুবহতু 
পিবগৃ উরুকুন্ত, বাঁগীন্। 

মঞ্লিষ্ঠার অন্বর্থসংজ্ঞা__পরিচয়জ্ছাপিকা-_« রক্তঘষ্টি,”  “ যোজনবন্লী %। 
গুপ্রকাঁশিকা-_“রাগাঢ্যা”” “অরহত্ত্রী”। ব্যবহারজ্ঞাপিকা-_ “বনতরভূষণা”। 

বর্ণন-_পর্বতময় ভূভাগ মন্রিষ্ঠার উৎপতিত্থান। নেপালে প্রচুর জন্মে। ইহার সুদীর্ঘ 

লতা বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্বৃক প্রতানবিস্তার করে। পত্র দেখিতে অতি সুন্দর, পত্রশিরায় শদ্র 

বক্তাগ্রকণ্টক আছে। পুণ্প অতিক্ষুদ্র ও বহসংখাক । ফল, পিগ্লীতগুলের মত শ্বুদ্র। 

ওউধধার্থ ব্যবহার- সমগ্র লতা। মাত্রা-_চূর্ণ ১৪ আন । ক্কাথ--৫-_-১০ 

তোলা। 

বৈদ্যকে মঞ্সিষ্ঠার ব্যবহার । 

স্বশ্রসত--মঞ্জিষ্ঠামেহে সঞিষ্ঠা-মঞ্তি্ামেহী শ্বেতচন ও মঞ্িষ্ঠার কাথ পান 

করিবে। (চিঃ ১১ অঃ )। ূ 

চক্রদ্ভ-_ব্যঙ্গ মঞজিষ্টা-ধুর সহিত পিষ্ট নঞ্জিষ্ঠার ও লেপ বাগে (ফেছেতায়) 

হিতকর | (ক্ষুদ্ররোগ-চিঃ )। 

ব্তব্য-_চরক, বর্ণ, বিবন্ধ ও জরহরবর্গে এবং স্ুশ্রুত প্রিক্সহ্বাদিগণে নঞ্ষ্ঠা 

পাঠ করিয়াছেন। . 
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মদন লহৃল,। 
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অন্নঘবল্সা:_-দহিলরমন্সাদিজ্া__পগতন ,। * নীল্ল ৮” 
“ছানা |” ক্যবাসজাছগিক্া-_“ছ্টল »৮ “বিঘ্ন” ) ভন্- 
দব্িনীঘিজা-- 'বঘল ৮ («লিললীগনি ্বধিলি” )। 

মন জতুব্ক্তিকত্ৰঘা হী লধ্যাসন্থ' | স্টীক্ভলহসলিপভাযহদ্ীঘ্ব 

বিরুষীত্বন্ব। জীদ্দত্যাঘি সতী নহ্তী প্রলন বিঘ্ মহন । শ্বলন্লহীয 

নিহত । 

লবন জন্ুনিমীঘ্ঘ ভদানপত্যাঘস্ত | জীদহীদাদস্বঘীন অমন ভ্ 

মমত্ঘন। হাজনিঘনতুঃ । 

লব্লীলগ্রযন্বিজী জীবীহ্ী বীত্বলী ভগ্ত | অান্নিজভু বিকুঘিদ্বৰ 
সনিয্সামলন্যান্লব:।  জ্ষ্ভকদ্দালাছদীযয্যতমলম্যাণ্থ | ল্ান- 

দলা ।। 

নললি লবলদ্দলন্-_““হনদ্ধর নলবাজ্সাসনান্রবারলীঘহী মিলাদ”? 

(থর ২২ )। (২) আঅীলাম হদি্মী নহলক্ধভঘিত্ন্ভী__“ঘ- 

ঘিয্মনীন্বী নল না তীহহনানুলমীলাণী ক্রমিন্লী” (জত্ন € ম্ম)। 

ম্পজীযালিদ্ি:__"নিললর্ত্যালাঁ লকনদত্ালি সগ্ভানি গ্মাঘক্বন$লদাি- 

ল্লান্। নানি নজলানীত্মবীহন্লৰ ঘ্বচ্যাক্রম্ত্যা স্বমহিহঘা না বস্পীম়াল্ 

ঈল স্বর । যানি মন্ালি সস্বহিলালি মাহ্তুলি আন্জীলি আজন্মালি 

শ্টালি গজন্নালি নালি সন্তল্প কত লনা লীলযলালিচ্স অনন্দ- 

মাদ্যাবিল্কভন্বরঘর্থীলালন্মলনি লিবচ্যাছহাজদ্। গল আনু ক্বত্- 

বুনি লানি লঙ্গিদ্ন্যালি তুল্য যীদবিনূ | ন্তঘহ্দালা দান 

দিম্মনী হুত্ববন্। লান্া ভনবছিলঘুঘভলহ্বিল্ুহিনালা ভুল যুক্জাত্যাঁ 



ধল মদন-_লহুন; | | ১৯৮ 

নাষা লনজন্ষ ব্দব্তভনাত্বন্দ লহজব্জলাজব্ দুহমিলা ব্লনন্জন্ন নসর 

মিল$লবভ হ্আাঘবীনূ। (জন্ন: ৫ ্স:)। শ্রলৃলব্; | 
হী লহুলদ্ধবল্_-লালিকীসাজপ্রন্ছূ্ হুল: ভধাজ্তিক্ান্নিন:? 

(মু নি:)। বল্দহুল: | 

মদনের ভাধানাম___বাঃদয়নাকীটার গাই। কোঃ-লয়না। আ$ল-কোৎ- 

কোড়া। হিঃমৈনফল, করহ্র। ম-_গেগ্ঠ । $-ঢোল। কঃবোনগরে রথয়, 

বোনগরে এরওু । . তৈঃ-বদস্তকভিমিচেট্, | তাঃ-গড়ুককরয়।  উঃ--পাতর। 

নেপাঃদৈদল। ইংএসিটিক নট । অং-জোজুকৈ। 

মদনের অনর্থনংজ্ঞা-_পরিচয়জ্ঞাপিকা--শলাক,” ণগোলফল,” “ধারা- 

ফল”। গুণপ্রকাশিকা-__“ছদ্দিন?? পবিষপুঙ্গক” । উৎপত্ভিবোধিকা _ "শ্বমন” 

(নির্জল দেশেও জীবিত থাকে )। 

বর্থন--ম্দনের বৃক্ষ নাত্যুচ্চ। শাখায় দু, সরল কণ্টক বিদ্যনান। পত্রে, খায় 

অপণার্গতুল্য, পত্রবৃস্ত স্রত্দ পত্রপ্রাস্ত অথণ্ড কিঞধিৎ ততঙ্গায়িত। পুঙ্প ক্ষুত্র, হরিদাভ- 

শ্বেত; পুষ্গকাল জ্যৈষ্ঠ, শীতে ফল পৰিপক হয়। ফল- গোল, আকারে নাশপাতির মত, 

ভিতরে & ভাগে ৪টা বীজ থাকে, পন্ধফল গীতবর্ণ। কোচবিহারে মদনবৃক্ষ প্রচুর জন্মে 

পদ্ধ, গীতবর্ণ, ভূরিফলভারে অবনতশাথ মদ্নবৃক্দ নিতাস্ত নেত্রতৃপ্তিকর। কোঁচবিহারের 

লৌকে নদনক্ল আহার করে। পরু যদনফল একটী খাঁইলেই গ1 ঘোরে এবং মনে হয় 

যেন বমন হইবে। এজন্য লোকে পরু গদনফল কর্তন করিয়া বীজ পরিত্যাগপুর্ব্ ২1১দিন 
রৌদ্রে রাখিয়। ভক্ষণ করে। রৌদ্রে ঈষৎ শুদ্বীক্কত মদনফল ৪ | ৫টা ভক্ষণ করিলেও যে 
কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় না ইহ প্রত্যক্গীকুত হইয়াছে । এমন কি ইহ। বিরেচকও নহে। 

পউষধার্থে ব্যবহাঁর-_-বিশেষতঃ ফলপিগ্নলী (ফলবীজ)। চরক মতে পর মদন- 
ফলবীজ, এবং সুশ্রুত মতে মদনের পুষ্প, শলাটু এবং কলপিগ্রলী, বাস্তিকর । মদনফল- 

বীজের সংগ্রহ ও সংগ্রারবিষয়ক প্রন্তাবে দৃঢ়বল বলিয়াছেন-_পক্ষ, পাঁওুবর্ণ, বৃহৎ, কীটাদ- 

কর্ুক ঘঅনাক্রান্ত মদনফল শুভদিনে সংগ্রহ করিয়া কুশপুটে বাধিয়া উপরি গোঁময় 
লেপনপুর্বাক লেপ শুদ্ধ হইলে, যব, াধকলায় বা কুলখকলায়ের পাঁশির ভিতর আট রাত্রি 
রাখিবে, ফলগুলি কোনল এবং নধুগন্ধি হইবে | অতঃপর কুশপুট হইতে নিদ্ধাশিত করিয়া 

রৌদ্র শুদ্ু করিবে। গুদ হইলে ফলের বীজ গ্রহণ করিবে । গ্ভত, দি, মধু ও পিষ্টতিলসহ 
বীভগুলি উদ্ভমক্ধপ পর্বণ করিরা, পুনঃ গুদ করিয়া, কথধৌত ধুলিবিবর্ধিত ঘৃৎকলসের 
মক পুর্ণ করিয়া শিকায় তুপিয়! রাখিবে এবং বাধ্যকালে এই ফলবীজ ব্যবহার করিবে। 



১৯৯ মদন--লহন:। ২৮০ 

মতভেদ-_নব্যের] বলেন মদনফলের খোসা (৮9 9611) এব* বীজ (58৭ 

5৪৫) বমনকারক নহে কেবল বিবমিষানক-_শুদৃফলশস্তই (০012 ০: £050০3)ই বাস্তি- 
কর। শুফত দূরের কথ! কিঞ্ন্াত্র আতপতণ্ত মদনফণশস্ত ভোজন করিলেও কোন 
উদ্বেগ জন্মে না ইহা! আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

মাত্রা -ফলবীজ ১২ আন!। 

বৈদ্যকে মদনফলের ব্যবহার । 

চরক--বমনে মদনফল-বাস্তিকর তেষজেব মধ্যে মণনফল শ্রেষ্ঠ (কঃ ১ অঃ)। 

যে যে রোগে মগনফলবীজ সেব্য তথ্দিবরণ চারক কল্পস্থানের ১গঃ অধ্যায়ে লিখিত আছে । 

চক্রদন্ত-_শুলে মদনফল_কাজির সহিত পিষ্ট যদনফলে শুল রোগীর নাভি প্রলিপ্ত 

করিলে শুল প্রশমিত হয়। (শৃল--চিঃ)। 
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নব্যমত-_মদন ইপিঞাকুয়ানার উত্তম প্রতিনিধি | শু ফলশম্ত (16 79810) 

বাস্তিকর। ফলের থোন! বা বীজ বমলকারক নহে দেশীয় হাকিসেরা মদনফলশগ্ত 

অগ্থান্ত সুগন্ধিভেষ্ূসহ, আম ব| রক্তাতিসার, কম্পসর ও শিরঃগাড়ায় প্রয্নোগ করিয়া 

থাকেম। ইছাতে *ভেলেরিয়ানিক্” এস্ডি আছে অতএব ইহার বীজের টা*চাঁর নার্ডের 

উত্তেক্নপ্রশমক ও আক্ষেপহররূপে ঘু'ড়িকাসি এব* মনোবিকারে বাব্ত হইতে পারে। 
খোসা ও বীজ বিরেচক এব* ক্ৃমিপ্র_শিশুর পৈগ্িকপীড়া এবং ক্কমিতে প্রদের। ফল 

গর্ভআ্রাব করণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ফল মতন্তের পক্ষে বিষ। ক্ক্ীতি কিছা স্ফোটকে ফলের 

প্রলেপ দিলে উহ! বিলীন হইয়া ষায়। (আর্, এন, ক্ষোরি-_হয়ঃ খত ৩৪২ পৃঃ )। 



মধুষষ্ি- নগ্তৃত্চি; | 

লম্তভি:, লগ্তল্__071১০১71)12
2 0170572. 

মহ্: __জীনননন্। জীনিন্দা। “নন্বন্বত্থ জীনলন জীনন জীনিন্সা 

স্বন্বা। ব্রন্বজা জন্বলাংল্নান্ত নন্ন্ধী নঘুলিন্দা? | অলন্নবীঅ- 

লিঘব্ভ; । আানৃজহ্তন্বলপ্্রীন লীন ছিনিঘ জ্যুনল্,) | (ভ ত অং)। 

শ্লৰ্লাঃ 

লম্বনন্িং বানা জীনপিননিলামমলী | চ্যা জীনক্বতন্বহা লিন- 

ক্তুন্থিনিনাস্নী । অভিন্দান্তম্তী জান লছ্যাসিন্নান্ভজিন লন । 

অল্লন্নবীআলিঘ্যু; | 

লগত অভিনঘল দিস্বিন্ নিনাত্ব ীনভন্। লু পিন্মপ্নুচ্া মীঘ- 

নথ্যালশাঘত্বন। ক্ধীনন নত কা নক ভর লখাদন্ল। অন হু 

লল্প্দলভপিন্নাদস্ব হল হাজলিছব্ত: | 

অভি্িলা হাহ: বান্ধী আদা নবনব্জ্জন্। স্বহিিষ্ণা ম্যাতা নীজ্্ঞা 

হজ্সী দিালিাব্লজিন। লব্জদীঘদিঅনজুছিন্িত্যাব্বালিভআস্থা 

জীননাস্থাক্ন্বিজী নব জান্ধালাক্য নিলাজ্মন্। অানদল্দাত: | 

ব্লাজলাগ্রী অভীনপ্বজন্--“ীৎা অভীমন্তদজ্ঞৰ ভুষাল্ঠ | (ছি: 

£ অ:)। (২) ললব্পীব্ম লত্ন্--“জব্দী$ সুব্তীলঘ্তব নীহ্বগ্রা?। 

(ছিঃ ৫€ ক্স:)। (2) কতা অধ্র্দন্_ অজ্ঞাপ্সিজানিনজবীন্বিঘীক্যা | 

জজ সিঈন্বাদি সিলালবীল” ॥. (লি; ২৫ ক্সঃ)1 (৪) বাধ সুচ্দ 

সুচ্মনি নানী এ লন্তম্ি-_-“ঝিলাজাজ্রহ্সলন্তছিলস্থজাদলি 
অ+ 

(দি: হজ :)। (২) নানহজী লক্বব্দন্-_-“ঘিউ (নি) লঘুক্রজামলতীবীভলা 

নানহ্ব্বন্? (ছিঃ ২ স্সঃ)। ন্লহ্জ্ম£ঃ । 



২০১ মধুমটি_লঘু অভি; । হত 

্স্হ্্ী নস্তজদ্_“ল্ব্িনাবদীভীবা লগনা অন ঘস্তন:” (ভঃ 

হই শ্ঃ)। (২) দাঘভুবীথী মন্জন্_এভিনঘ্বঘভীনস্ জদাত | দুখ 

ঘল বা নগ্লানলিব্তান্” তে: ৪৪ ম্স:)) (২) ক্সম্ীহী হনীদিন্নী লম্তদ্দদ্ 

_্িভীমন্ন্ত নদীর" লন স্থিনন্” (তত: ই শস:)।  “ঘিএবছ- 

ঘর্ম জবা অভীমন্রজলিন না” (ও: ৪৯ ক্ম)। ভুসুল: । 

খিল মস্তলন্__“যভ্যান্বন্ুনীতল ঘব্যহূ জীহদীঘিনল্। 

বইবাতীজ্য দানন্ম' ক্থিং্ছুছিলামনন্ | (ভুহি_ হিঃ) (২) অন্ী- 

বৰা মধ্তর্ষন্__“্্্ছললব দহ; ভ্বযু্র অহিষিধিন্। যভীমাস্ত- 

জীন জিদ্িত্ঘ্ষ্য ঘ্বঘিা” (দয্যসীঘ_ছ্ছি' )। (২) নুন 

লগ্ন“ লিঘবালাণি বীজল্। ঘিলা মন্তক্রমহ্ব্ধা £। (ই 

_িঃ)। ন্ন্হ্ন্ন: | 

নুল্মমীজ ভন্ার্গী নষব্দ্ আীং কাছামভীমঘা$ঘিঘা” 

(ভাবন্ম_িঃ)1 (২) ঘন্বন্ত আিযীবীনিস্ত মগ্তদ্-_ “যছীলঘজ- 

লাঘঃ ব্যান্ না ন্ত নি লবঘ্। লবীহুদ্খ স্বনট ব্যান নখ 

বেীদীব্মিনন্। লাধিক্ধান্ন্নব ন্মন্ব ঘী আনঘা ঘন ভছ্দমীনী 

নীচ মব্ুলালিলিহাহন:” ॥ (শিবীবীন-ঘিঃ)। ল্লালসজাম; | 

রঃ আপ্ক্লাই মগ্তবমন্_“ন্ৃত্মাধ্ত্ীত্রন হ্বল ঘহ্িমিলল্। 

অধারাহবিলায়োর হাহা অতি অযভদ্প। (কক্রহ- বি) 

(২) দিলজ র্থাবান অস্তজন্--“রা্াতিস্যন তরী মহ হৃহদুহ 

(কলা: )। (২) লিনিববীঘ মস্তন্_ “নক্ধামভক্জভানে , 

ঘিল্বন্ লিলিহাদস্থল্” । (নলবীন_দি:)) (৪) ভঘসভ্মলালি 

ননহীর “নদ্“থভিভি স্তন স্বজানু অন্ন ঈবলান্” 

(ইিলবীন_ বিঃ) অন্ধীনঃ | লু 
চে 



২০২ মধুঘষ্টি__লগুযন্তি: | ২০২ 

মধুষষ্টির ভাঁষানাম__বাঃ-যদ্রিঘধু। কো যেষ্রিগধু। হিঃ-- মূলহটা, মঠি- 

' লক্ড়ী, মুলৈঠিক1। মঃজোষ্ঠটমধ | গুজেঠোনধনোমূজ, জেহীদধনো শরী। কল 

যষ্টিমধূ, বল্লিষ্টিঘধু। তৈঃ- যষ্টীমধুকমু। ফাঃ__বেখমেহেকুস্বু। অঃ--অস্ন্উশ, সশ 

কোবেসশ,। 

মধুযুষ্টির ভেদ-_ক্লীতনক এক জাতীয় যট্টিঘধু ক্লীতনক ছুই প্রকার-_আনুপ ও 

স্থলজ। নিঘণ্ট,দ্বয়ে ক্লীতনকষুগল এবং মধুযষ্টির গুণপধ্যায় পৃথক পঠিত হইগ়্াছে। 

চঃকেও লিখত আছে-_-“আনুপং স্থলজখৈব দিবিপং ক্রীতকং স্মৃতম্” (স্থঃ ১ অঃ)। 

মধ্যুষ্টি। আনুপব্লীতক ও স্থলজ ক্লীতকের সাধারণ নাম বষ্টিঘধূ হইলেও ক্লীতক শঙজের অর্থ 

য্টিমধু লিখিছে (দেণাভের বিষয় চক্রপাণি এইরূপই লিখিয়াছেন) সুঙ্মার্থ নির্দেশ করা হয় 
না। মধুষট্টি অবশ্থ স্থলজ, তথাপি স্থলজ রীতকের বিশেযোল্লেখ দারা বুঝিতে হইবে এস্থলে 

স্থলশবের অর্থ স্থল বা মরুপ্রায় দেশ। তন্রপ আনূপ শবের অর্থ জলবহুল দেশ। অর্থাৎ 

মকুগ্রান্- প্রদেশজাত বষ্টিমধু স্থলজব্লিতক এবং জলবহুল প্রদেশোৎপ যগ্টিঘধু আনুপক্লীতক । 
রাজনিঘণ্টক্ত ক্লীতদকের পধ্যায়ে “মধুবল্লী,৮ “মধুরলতা” “মধুপর্ণী,” “মধুর মা,” “অতিরসা” 

ও শোষাপহা” শব্দ পঠিত হইয়াছে । উপমংহারে নিঘণ্ট,কার বলিয়াছেন "সামান্যেন 

মতেয়ং দাদশমংভ্ঞা বহজ্তধিয়া” সুতরাং দ্বিবিধ ক্লীভকই মধুবষ্ি অপেন্দণ মধুরতর বলিয়া 
প্রতীতি জন্মিতেছে। গুণবর্ণন প্রস্তাবেও লিখিত আছে “মধুরং যষ্টিমধুকং কিঞিঃত্তিজ্ং” 

এবং “ক্লীতনং মধুরং রুচ্যং 1" হষ্টিনধু মধুর ও কিঞিঃংতিক্ত এবং ক্লীতক মধুর । যুনানী 
গ্রস্থকারগণ উৎপত্তিজ্থানভেদে তিন গ্রকার ঘষ্টিনধুর উল্লেথ করিয়াছেন 3 বথ!- (১) মিমগীয়, 
(২) আরবীয়, (৩) তুরদ্বীয়। এই প্রদেশত্রয়ে এবং পারস্তে ঘষ্টিমধু অযইসস্তৃত হইয়া থাকে। . 
আনীত হইয়া পঞ্জাব ও সিদ্ুগ্রদেশে বংশ বিস্তার করিয়াছে। যুনানী গ্রস্থকারের মতে 
মিসরীয় যগ্টিমধু শ্রেষ্ঠ, আরবীয় মধ্যম এবং তুরদ্ীয় অধম । তুর ও পারমীয় যষ্টিমধু 

অল্লনধুর এবং দিসর ও আরবজাত যষ্টিঘধু ঘধুরতর। অতএব গ্েশ্ষাবান্ পাঠককে বোধ 
হয় ঝলিতে হইবে না যে বৈদে্াক্ত স্থল ক্রীতক আরবদেশোৎপন্ন এবং আনৃপক্লীতক 

মিমরদেশজাত বষ্টিঘধুং। অধুনা ভারতবর্ষের বাজারে বে বষ্টিঘধু পাঁওয়া যায় তাহা পারহা, 
পঞ্জাব ও. সিদ্ুদেশজাত সুতরাং অধম যষ্টিমধু বলিয়া গণা। ইহা ব্লীতকশব্দ বাচ্য নহে। 
মিসরীয় ও আরবীয় যষ্রিমধু অর্থাৎ দ্বাবধ ক্লীতকের আমদানী বোধ হয় 'অনেক দিন হই 
লোপ পাইযাছে। নব্যসংগ্রহকার ভাবমিএ স্থল ও আনূপ ব্লীতকের উল্লেখ না ট 

কেবল “মন্যৎ ব্লীতনকং৮ এইণাত্র নির্দেশ করিয়াছেন | চিকিৎসাগেত্রে আমরা ক্লীতক 

অপেক্ষা বটিমধুরই ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই। কিত্ব আমি টাবাকারোপ্ত ব্লীতকশন্ার্থ প্রীং 
ক্রীবত্বং তকতি বৃষ্যত্াৎ? ), ক্লীতকছয়ের “শোযাপহা” সংজ্ঞা এবং প্অজ্রপিন্ভাপহং পরস্” 

ণ চিন্তাপূর্বাব, রক্রপিত্ত, ক্ষয়কান এবং যঙ্গাধিকারোক্ত কিছ ওসাঃনার্থ প্রযুক্ত ঘষ্টিমধূ 



২০৩ মধুয্ি-_ নহি: । ২০২ 
শব্দে ীতকদছের অর্থাৎ মিসরীয় ব1 আরবীয় হষ্টিমধুর অন্তর গ্রহণ করি শ্রস্থকারের 
অচিপ্রেত ববিয়া মনে করি। সৌশ্রুত সুলবিববর্গে পঠিত ক্লীতকের স্বরূপ অভ্ঞাত। কেহ 

বলেন € বৈদ্যকশন্দসিদ্ধু দেখ) ইহা নীলমূল যতটিষধু 

পষধার্থ ব্য ছার-_নূল ও ফল। মাত্রা মুলচুণ ১২৪ আনা। চরক, 
ফলিনীবর্গে ক্লীতক্ব্ছ পাঠ করিত বলিয়াছেন “দশ যান্যবশিক্ট]লি তান্যক্তান বিরেটনে* 

(হে অঃ) হতর * ক্লীতকদতের ফল বিরেটক। বৈরেচনিক যোগোক্ছ বর্টিধু শে 

তংফল গ্রহণ করা উচিত » কিন্তু অধুনা বগ্িমধুর মূলই বাবন্বত হয়। 

বৈদ্যকে মধুয্টির ব্যবহার) 

চরক--রসায়নার্থ বষ্টিমধুক-মিপর বা আরবদেশজাত হরিমধুচ্প ছগ্চের সহিত 
পান কক্চিলে আমুর্বলাগিবর্ণশ্বর বঞ্িত হয়। (চিঃ১ অ$)1 (২) ক্ষতক্ষীণে য্রিধু-- 

ক্ষতক্ষীণরোগী কেবল ছুগ্ধপান কব্য়া একমান ছৃথথযোগে শুষ্টী ও মিপর বা আরবঙাত 
যষটিমধুচূর্ণ পণ্ন করিলে পুষ্টিবল ও আরোগালাভ করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) হৃপ্রোগে 
বটিমধু-হড্রোগগ্রন্ড মহুষ্য চিনি ও জলের সহিত যিমধু এবং কটুকীর কষ্ধ পান করিবে! 

(চিঃ ২৬ অঃ))  €৪) গর্ভেশতক্ধে এংং শিশুর কার্শে্য বষ্টঘধু (গন্ভারী দেখ”)। 
(8) বাতরক্ে য্মধু-বষ্টিমধু এবং গন্ভারীফলের কাথা) ধখাবিখি পক তৈল বাতির” 

নাশক। (ভিঃ ২৯ অঃ)। 

সথশ্রত -অর্থভেদকে ফহিমধুয্রিমধুর বস্্পুত শুগ্মচর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত 

করিয়। নপ্য লইলে আঁধ-কপালে আরাম হয়। (উঃ ২৬ অঃ)। ২) পাওুরেগে 

যটটিমধু--মধুযোগে যটিমধুর কাথ কিছ! চূর্ণ পান বা লেহন পাতুরেগে হিতকর 

(উ:৪$ অ)। (৩) অধোগ রক্তপিত্তে যইমধু-ফরিমধু. ও সধুধোগে অধোগবকপিন্ঠীকে 

বমন করাইবে। (উঃ ৪৫ অঃ)1 কিছ হষ্রমধুর কক ২ তোল! ফেবন করাইবে। 

(উঃ ০৭ অঃ)। 

চক্রদন্ত_ক্ধিরবমনে যরিদধু-যিমধু, ও শ্বেতচ্দন দশ্ে পেষণ পূর্বক ছৃগ্ধেই 

আলোড়িত করিক্বয পান করিলে রক্দন নিবৃ্তি পার । ছর্দি--6£)1 €) নদ্যেব্রণে 
য্িমধু-পিইফতিমধু ঈষদৃষ্চ ঘ্ুতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, শন্তাদি ছারা সদ্যশ্হিহ অগে 
লেওন করিবে | (্রণশোধ-ডিঃ)। (৩) উদর্দে ব্স্ধু-উদদিহোয়ীকে বহিমধুতর্ণ ও 

ডিনি লেখন করাইবে। : উদদ্দ--চিঃ )। 

ভাবপ্রকাশ-_ম্ৃতরোধ্জ উদাবর্ডে বইমধু হহিমধু, এবং কিস্দিস্ হচ্চদহ 
পান করিবে । হুরবেগধারপ্সত উদাবর্তে ইহা হিতকর।  উদাবর্ব_-চিঃ)1 



২০৪ মধুষ্টি_-মভ্ ঘি: ] ২০৪ 

(০) সর্বশিরোরোগে বিমধু-_বন্তপৃত সুক্ষ বষ্টিসধুচুর্ণ যত; তাহীর চতুর্থাংশ মিঠাবিষ- 

চর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সর্ধপপরিমিত এই চূর্ণ নাঁসিকাভ্যস্তরে স্যাস্ত করিলে সর্বপ্রকার 

শিরোরোগ আগ প্রশমিত হয়। ইহা দৃষ্টল ওষধ। 

' বঙ্গসেন_-আপম্মারে বষ্টিমধু-_কুক্সাগফলের রসে পিষ্ট বষ্টিমধু তিন দিন গান 

করিলে অপম্মার (মৃগী ১ প্রশশিত হয়। (অপস্মার_চিঃ)। (১) পিস্তজকর্ণরোগে 

বষ্টিমধু--য্িমধু এবং কিস্গিস্যোগে পক ছুগ্ধদারা কর্ণ-পুরণ করিলে পিত্তজ কর্ণরোগ 

প্রশগিত হয়। (কর্ণরোগ--চিঃ)| (” তিমিররোগে বষ্টিমধু-যষ্টিদধু ও আমলকী- 

সািত জলে স্নান করিলে তিগির নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। ( নেত্ররোগ--চিঃ)। 

(৪) উপপক্ষানাম নেত্ররোৌগে যষ্টিমধু-যট্টিমধুসিক্ধ ঘ্ঘত সেচন করিলে বেদনার 

সচ্যোৌনিবৃত্তি ঘটে । ( নেঅরোগ-_চিঃ )। 

বক্তব্য-_-চরক ক্র, লেহোপগ, বমনোপগ, আগ্াপনোপগ, ছদ্দিস্। পুরীষ- 

বিরজনীয়, মুত্রবিরজনীয়, দাহপ্রশমন এবং শোণিতান্থাপনবর্গে মধুযষ্টি পাঠ করিয়াছেন । 

চরকের ফলিনীবর্গে ক্লীতকফল এবং সন্ধানীরবর্গে নধুক পঠিত হইয়াছে স্থৃতরাং চরকের 
মতে ক্লীতকফল বেচক এবং মধুষষ্টি ভগ্রসংঘযোজক । 

0010510592065.-71)6 2100০৯1০--০1)171721)0 19508 0100121777117) 

50€2, 50101) 19517, 20177) 11001850200 29109217817), 

40010708800. 0989.-100170100206, 20606017200 270 2 17711012001) 

8150 109081 56110012010 10701056007 51101560 11700025095 (১0 1০9 ০1 

59152. 210 70000019) 1)01700 2015 29 2. (11021 01710111017. 11 51117101705 010 

[00009 10১01700127) 991১0০19115 01 000 210 [32552095 +1)010 15 20101) 15 

70010 1002] (1720 2070181. 1015 01501) 17 11018100126019 260061025, 08681771175) 

০01121)) 1)9215017955 ০1 ৮0100) 29111022100. 17. 17716801070 070 17707% 

20 01 00 0110210 08552595. (টব. [7019) [7876 01.) 09 214). 

 নব্যমত- _বটিনধু। দ্লিগ্ধ, কফনিঃসারক, মৃদ্বরেচক ও গ্রানীর উত্তেজনোৎপাদক | 

চিবাইয়। কি চুষিয়া খাইলে লাঁলাল্রাব বর্দিত করে সুতরাং ইহা কণ্ঠন্িগ্ককারী। ভক্ষিত 
যষ্টিনধু শ্লে্সধরা কলার উত্তেজন! জন্সায়। বষ্টিসধু, প্রদাহঘূলক গীড়া, প্রতিষ্ঠার, কাস, 

স্বরভেদ, শ্বাস এবং বাগেন্্রিয় 07755) ও শ্বাসনাড়ী প্রতানের উত্তেজনজাত রোগে 
উপকারী। (আর, এন্ গোরি, ২য় খঃ, ২১৭ পুঃ। ) 

1 



মধুকঘয়- লমুব্দঅম্। 

অলঘুদ্ম-_325512 [-09810112  লঘুন্ধ£_ [.7010112, 

73 000519052 [0012 06667056 

আন্লধা: -লঘুল্মভ-__দমববীছিনা_“আাদঘ্জ:” (প্নসহজ 

অলজই মন:”)। দবিন্িঅক্সাদিজ্া__“ভঘহ্:” (পভ ছু অ্ম 
লহ্ম”), প্আনতভীব:” (“সপ্ত ভীবী মমীওন্য” ), “ভীসত্তত্/:” । জল্- 

লমৃজ্নভ্য__“ হীঘবদলক্দ?,” « কবত্তন:) « অধুত্্দ:৮ « দলান্ঃ)৮ 

দই; । 

খুনী নস্তব মীন ঘিশ্ানানস্মলাতন্স্) হানভ লত্ত ভীদাঘ শীহাত্তি- 
নিব । অুস্বত্ধীঘলপ্রতাত্্ নঘৃজন্তুভুল য। লালদিন্লীদ্মালল 

দ্তী লব্জীঘকিচ্মন। ঘন্নন্নীতী্রলিঘবাতু বাজলিলবহুত্ঘ । 

লমুন্দঘুত্পী সন্ত মানজ স্ব হুন্বব্যম্। ঘস্যঙ্ক্ধখ সীনী আালদি্ল- 

নিলাগনল্। দাবী দীল হব ভান ঘ্্দ্ ঝানপিন্মন্ন্। ক্স স্বন্নি 

মহ্যাত্বহান্থযাঘন্বনজবান্। জানয়ব্দাত্: | 

স্বমী জন্রমন্তজন্য লঘৃধী ল্যনাজ্ন: | ভ্রঘী আন্লিভ্বহ: জীনী 

নজ্জাতী হম্া্রন; | অল্ন্নাহীঘলিঘয্তুঃ | 

লদুজঘুচ্না' লঘু  জ্ । সত্ব স্বিন ঘিন্ললিহ্াতত্াছি। দন্ত 

নালালনঘিন্ন্টাহি। কধ লদুন্ধন্ধঘ ঈন নল” । বাজলিঘবত: । 

হন্ধদিলী লঘুজতরনত্াহ:--“নঘা লহুজত্য নম্রাঘলক্য। ভাতাঃ 

দতীভা মিছিলজ মীন” | (লি: ৪ ক্স.)। (২) মবস্কবন্াঁ মখুজন্হ্মদ্_- 

লঘুন্নতত্ব্ত্ সূনমন্দ্মীজনন্। ীর্ঘাহযল সীল দুলমর্' (দম 



২০হ মধুকছয়-__নঘ জন্ম । ২০৬ 

লাঘক্িন জানলাঘর্ন) ঘলিঘানশ্রন্। ন দিনল্ ম্্থত্বীহীমান্ অহন 
বলান্ হিনাছিন:+ | (হিঃ ৫০ ক্স:)। ল্হ্জঃ | 

স্বিন্ধান্ত লথুজন্বত্বন্__“লঘূজ লঘৃষঘ্দী %। % সিজার 
লালা £%৮। (ছিল্া-্িঃ)। জাবদকজ্জাস্: | 

মধুকের ভাষানাম__বাঃ_ শৌয়্াফুলের গাছ । হিঃ-মহুয়া। মঃ__মোহাচাবৃগ্ষ। 
মোহবৃক্ষ । শঃ-মহুডো। কঃ-লহুইগ্লে। তৈঃ-ইপা, পিন্সা. তাঃ-কটইমুপি। 
ফাঃ-_দরখ্ত-ই গুল্ন চকাং। ইং--ইওিয়ান্ বাটার টি। 

জলমধুকের ভাষানাম-_হিঃছলমহুয়া। কঃ_-জলনহ্বে, তোরেইপ্লে। 

মধূকের শন্বর্থনংজ্ঞা-_প্রভববোধিক1-_“বান প্র্ঠ” (বনৈকদেশে জাত )। 

পরিচয়জ্ঞাপিকা___“গুড়পুষ্প, 'থিধুষ্টীল” (মধু পুষ্পগর্ভে যার), “লোধপুষ্প”। 
জলমধুকের __পদীর্ঘপত্রক,” “'স্শ্বপুষ্প,১ “অধুপু্গ,» “ফলন্বাছ্, “কারে” ] 

বর্ণন-__ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে জলমধুক বৃচ্ষের আবাদ হয়। জলগধূকবৃকষ 

উচ্চ বানুকামিশ্রিত ভূমিতে বদ্ধিত হইলে, ইহার কাও তাদ্ৃশ দীর্ঘ হয় না কটে, কিন্ত 
বহুশাথ এবং প্রচুর ফলণালী হয়। ভরদ্ববাণ্ড, ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্র ভরি শাখানমন্বিত মধুকবৃদ্গ 
উত্তন ছায়াতরু। কর্দমবহুল নিন্ভূমিতে জন্মিলে জলমধুকবৃক্ষ। দীর্ঘকাও, অল্পশাথান্বিত 

এবং তাদুশ ফলবান্ হয় না। কর্দামাক্ত সজল ভূগিই ইহার স্বনির্ধাচিত আবাসভূমি। 

এইজগ্ত নিঘ্টকার ইহাকে জলমধূক বলিয়াছেন। উচ্চ বানুকাময় ভূমিতে রোগিত 
শিশু জলদধৃকরক্গকে জীবিত রাখিতে হইলে, বর্ষেভগ খতুতে, দুই বাঁ ভিন বৎসর পরাস্ত 
কিথিৎৎ গলসেকের প্রয়োজন হয়। পত্র-_খাখাগ্রভাগে দলবদ্ধ, ইহা ্দীর্ঘপঞ্জক” অর্থাৎ 

মধুকাপেক্ষা ইহার পত্র লঞ্জা। পুষ্প গু-__দীর্ঘ, মানত এবং একপুঙ্পধারী। পুঙ্প-_ 
নৃবনীতবর্ণ মিলিতদল-_নলাকার, পুণ্পনল কুওসনদণ্র্ঘ, বক্র, স্থল, দৃঢ় এবং মাংসল; 

পুঙ্গনলাগ্রভাগ আটভাগে চিরিত। ইহার ন্ ্ধুর পুর্ণ, পেচক, কাঠবিড়াল, শৃগাল 
এব" কুকুরে ভক্ষণ করিয়া গাকে। নিঘণ্টক্ত “করে” নাম দ্বারা এই তন্ব প্রকাশ 
করা হইগছে। ফল ড় কুপের ঘত, ফলগাত্র কোদল রোথাবৃত, ফল শাসে ভরা, 

পক্ষকণ পীতবর্ণ। পুর্পকাল__ৈ/, শরতে ফল পরিপক হয়। 

মধুকবৃক্ষের কাও হর এবং মস্থণ, ভিতরে লাল, বাহিরে পাশুটে রঙের স্থূল কঘায়- - 

বাদ ত্বকে ঘাচ্ছাদিত ; প্াত্র-_শীতে রক্ষ পব্রবর্জিত হর এবং বসন্তে পুপ্পোবির্ভাবের সহিত 
চি 

্ 
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নবপত্রে সঙ্জিত হয়? জলমধূকের পতজাপেক্ষ! চৌড়া, প্রোদর মন্থণ, পত্রপৃচ হেত, পরবৃস্ 
জলমধূকাপেক্ষা! হুস্থতর 1 পুম্পদণ্ড-_জ্লমধুকাঁচপক্ষা বহ্হ্ম্ব পুষ্প বহুম'খ্যক, 
সুর সুত্র শাখাগ্রভাগে দলবদ্ধ, সর্বদা ছুমির দিক নতমুখ পুষ্পনশ ভলমধুকবৎ কেবনত 
পুষ্পনলাগ্র বহুধাচিরিত। ফল-_কষুদ্র এপেল তুল্য। পু্পকাল--বদন্তধহু বর্ষা বা 
শরতে ফল পরিপক্ক হয়। তরন্র কণ্বি বলিগ্াছেন-_*ভান্তুজন্তরণণ নিদ1ঘপমক়ে যদ্ধাতি 
মেঘাগমে। তজ্জাডা* শি্পরে ধদকশরৈঃ গোদুং পুত্রা বৈদনৈ:1 আয়াতোইপাধুনা ফলন 

সময়ঃ, কোইয়ং বিনা তৈরিতি। স্বত্ব তালি শুচেব পরাদিতি গল পুটশমধৃকন্রম্। মুলাদেব- 

ধস বিস্ৃতিত *্ছাগ্জাপানন্তারৃশী । তে যন্ত প্সবাঃ সুমহূলরসৈরাননয়ন্তঃ গুজাঃ। (হঞ্চ 

প্রকটীকরোতি পরমং ভূয়: ফণানা” শুপ্ণঃ। হিনকৈ বনথণাণগ্ররূন ভজ সে তক্থামগুকগ্রমম ॥ 

উষধার্থ ব্যবহার-_ক্ষক্ পুষ্প, তৈল, বীজ, (নধুকসাক | পুষ্প_গাপ্ঠৌধ 

বৈদ্যকে মধুকেব ব্যবছাব ) 

চরক- রক্তপিত্তে মধৃকতৃক্ষার--মধুকত্বকের অহধূ্দ্থপার গ্রজপিতী স্ব 

ঈধুঘোগে সেবন করিবে (চিং ৪ আঃ)1 (২) গ্রহদীতে মধুকপুষ্প_মধুকপুশ্পের বদ 

ম্ুখপাতে আল দিয়] অর্ধাবশি্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে উহার টথাংশ মধু 

মিশ্রিত করিয়া আবৃতসুখ মৃৎ্পাজে একমাস রাখিঘ্া দিবে। এই আদব পান করিয়া 

পথ্যসেবন করিলে গ্রহণীদোষ জয় করা যায়) (চিঃ ১৯ মং)। 

ভাবপ্রকাঁশ-_হিক্কাধ নধূকপুা--চধুকপুত্ণ যধুযোগে উ্মরূপ পেবণপুরবক নন 

করিলে হিকা প্রশমিত হর়। (হিকা-চিঃ)) 

বক্তব্য-_চাঁরক স্বাবরতৈলযোনিবর্গে মধূক পঠিত হইয়াছে (সঃ ৯৩ অঃ )। 

সশ্রুত বলিয়াছেন-_“মধৃককা শরধ্যপলাশটতৈকানি মধুরকায়ানি কফপিতপ্রশমনানি" 

(ন্থঃ ৪৫ অঃ) রাঁজনিষষ্ট,তে মধৃকটৈনের গপ এইক্সপ বিিত হইঘ়াছে--“বাতপিত্তহরং 

কেন্তং প্লেঘলং শুক সীতশম্। কফবাতহরং রক্ষং কযারং নাতিপিত্তকুৎ*। পকমধুকফণ লীড়ন 

পূর্বক যে তৈল নিফাশিভ হয় তাহা! গণ্ড, "অল্প তৈল অধিকক্ষণ অলে, আলোক অনুজ্হল, 
অন্প ধু্গোদদীরণ করে এবং গন্ধ অন্থগ্থ। লোকে পাককার্ষ্যে সধুকতৈল বাবহার করে? 

সধুকতৈন কপ) সগ্ভোনিধাশিত মধুকতৈল শ্বেতবর্ণ, পরে হরিদাভপীতবর্ণ হয়? 

শীতকালে মধুকতৈত অমাট বীধিরা শুভ্র হয়। হলমধুকাপেন্ট! স্ধুকফলে অধিক পরিষাৎ 

তৈল থাকে) চারক আসবযোনি পুষ্পবর্গে ৃক পঠিত হইয়াছে। অধুনা মৌরাছুলের মদ 

সুপরিচিত হে থে দেশে মধুকবৃক্ষ প্রচুর জন্মে ততৎদেশের লোক্ষে মধুকগুশ্পের কটা 
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খায় এবং আদবাতাক্রান্ত স্ফীতসন্ধিতে মধূকপুষ্পের রুটা বাধিয়া রাখে । রায়বেরিলী- 
নিবাসী মদীয় ছাত্র কাহ্রাইয়ালালের নিকট শুনিয়াছি--“মিঠা” ও ঘুম্নি” ভেদে মধূকপুম্প 

দ্বিবিধ। জলমধুকের পুষ্প মিঠা এবং দধৃকের পুণ্প “ঘুম্নি” অর্থাৎ ইহার মাদকতা আছে। 
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01101 01 00150 ১৩710 ০0 079 13009 2170. 51001710595. 105 মোডে 2150 45০৭ 

1] 001021)5, 0) ০0106018.01] 15 0500. 95 217) 27919110201101) (0 1170 1080 11) 

1)020901)0, (0 ৮5001105210 25 2. 10019710971] 11) 110)0017021151 2100 00107200101) 

০1 0)0 1170193) 11) 00(2172005 20006079, 0120. 2150 25 21) 01181710170 173250 

15 120) ১৪৮০০ মেখে, 117019--10216 1) 0১ 428), 

নব্যম- __শৌয়াফুলের রস রসায়ন এবং গণ্সালা ও বাতে প্রশস্ত। ইহার 

নিষ্টদুলের উদ্রিক্ত রণ, উষ্ণ, ক্ষুধাবর্ধক এবং রম্ নাঘক মদ্যের প্রতিনিধিদ্ধগে বাবহৃত 

হইতে পারে। লোকে ইহার ফল ভক্ষণ করে, মৌগ়াফল ঘাত ও নিগ্ধ। পুণ্প, পোষক, 
বল্য, স্সিগ্চ অপিচ নাদক। মধুকপুষ্পের সদ্য এদেশে গীত হইয়া থাকে। ইহা অতিসার 

ও গ্রহণীরোগীর পঙ্ছে প্রশস্ত । পুর্পের ক্ষাথ শর্করাগহ পান করিলে পিপাসা, গাত্দাহ, 

বাস এবং জড়তা নাশ করে । তৈল, শিরঃগীড়া, ক্ষত, বাত এবং হস্তপদাদির সঙ্গোচে এবং 

চন্মরোগে প্রয়োগ করা হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি। হয় খই) ৪২৮ পৃঃ) । 



২৯৯ ২৩৪, 

মরিচ- লহিল্। 

লববি(ী)হুদ্, জনযাল--০10০7 ঘা 

আলপঘললা -_সলনলাঘিন্যা-_" ঘষ্টঘশ্মলন্ ৮ (প্যষ্ীঘন্মন 
লানদ্+), হি্বেঘন্সাসিক্জা-_“য্যামল্” “ অন্লীলনৃ” “ধতদৃ+ | 
ববদেজ্জাক্সিক্জা-_“ লহিবনৃ” (লিয়ন বিঘননন”), ' জম” 
(দজছ্ হাই”), ্হুদ্দম্,” পজদ্ধনিতীপ্সিঃ ॥ 

ন্থি নত্তুলি্ীঘ্য ঘিন্ন্ধন্ স্ট্মলামনম্। বাহু লিন্রাবন্্রষ 

জন্তন্ানলামলন্। ঘন্লন্নহীলিজবান্ত 1 

লবিত্ধ ন্ুনিকীহ্য ভপ্ত স্ক্মবিলামলম ॥ বনীব্জলিক্হীবদ্বন্ 

হ্িব্ধাহনূ। ব্াসলিঘব্তঃ | 

নহি নুন্ধ লী হীঘল জদ্দানজিন্। তর মিল্ক স্ব 
হ্াসসুলন্রমীন্ স্বনে। নহার লঘু ঘা লানদৃঘ্য কতক শ্রহ। ক্ষতি 
ক্পীঘ্যয্ত স্বত্মাদবলি হ্আাহঘিক্মলন্। বানসন্াত্, | 

জারী নহিবন্--“লিল্বান্মবিতববুহাকনা ভপ্ভলন্বীরুমহন্। ঘর 

জাঘদ্বং উন বদ্ঘ জাঘাছিনী নহ%। (ছি ২২ন্ন )| ল্লহজ । 

স্মমনানজী লহিন্বন্__ শ্বন্তকলা ঘীননহ্ব হদি লহিত্রবন্াস্তল 

'ঘলালন্দ ছল্তি” (ভ্িখক্স)1 নুন, | 

নাস্টিল্জাঘা মি্বদ্_--% দিনল লুল হ্লী লবিন্রজন্গ নয। 

ন্বি্ধোত্রাব্তাঘি লম্যন্যাম্য সবাছিকা”। (লি এস)। (২) হাজান্ত্র 

লহিস্_কিদ্ধা হিদ্ধ লতি বালবান্যাজলল অন্ন নন” | (ত ৫২ স)। 

নাম্লতঃ | 
হ্ 



২০ মরিচ- নহিন্রল্। "২১০ 

বজক্ুত্াপ্ী লহ্িন্-_প্নহি্র: ভঘিন ভৃষ্প' দান হালী দম্মহনী। 

ক্ষানা বল ভত্িঃয্ঘান %৮। (লি; ২০ স:)। স্কাহীন: । 

ববলজ্ম স্বদিস: দাজ্জাপ্' নহিত্বম্--“% বদিজবনীবন্ধান্বব্ৰানূ। 

লহিন্বান্ণি লজ্ছীপ তাজ ঘ্রান %৮ | (ক্সহ্নিলান্য__লিঃ )। 
(২) আসনিনিক্লাসমলনাঘী জহন্বম্__দীভাত্বআালাবসভকহিংলল 

লং্সনান্। গ্মলিলিল্াজ্ষী আনি নল: জুঞ্সাহৃাহিন” | (নলবীবা_লি:)। 

(২) বন্বন্ব দীলঘবীবস্ব লহ্িন্_-“অন্ব্ত বল্নজান্ব দীলষীবীন্ত 

লানলানন্ত্ব। লহি হুভন হুপ্পা খুক্সনী লহঃ বব মন”? । (লাঘাহীহা__ 

ছিঃ)। বানদক্জাঞ্ঃ | 

নিল্লান্বালাগ" লবিন্ন্-_“লহিত্ ভাভমা ভূষ্ঘ জ্তহ্মাজ্পলনিহন | 

লিহানাহদি বলা নিজালদীনি লালন” | (ভ্য-_ন্নিঃ)। (২) সী; 

আীগ্র লহিন্বল্ “মবিন ল্বলীলাজ্ঞ' হীঘপ্ লজউল্িক্য£১। (নাবী 

_্বিঃ)। নকল; | 

মরিচের ভাষাঁনাম-__বাঃ_গোলমরিচ। আঃ-জালুক। হি:-_কাঁলীমরিচ। 

মঃ_-চোকামিরিচ। কঃ_খেণস্থ। তৈ£-মরিয়া। তাঁঃমিলাগুভলী। ফাঃ-_ফিল্- 
ফিল্-ই'মিয়া। অঃ--ফিল্ফিলি অস্ব্। ইং ত্র্যাক্পিপার । 

মরিচের অন্বর্থসংজ্ঞা-_গ্রভববোঁধিকা__-« ধর্দপত্তন ৮ (ধর্মীয়তনে জাত)। 

পরিচয়জ্ঞাপিকা-শ্তাম,৮ প্বজীজ,” *রুভৃফল”। গুণপ্রকাশিক। সংজ্ঞা-_“মরিচ” 

(বিষদোষনাশক ), “উষণ” (দ্বাহকারী ), “কুক,” “কফবিরোধি” | 

বর্ণন-_মরিচের লতা ভূলুনিত থাকিস বা বৃদ্দাদি আশ্রয় পূর্বক দীর্ঘ প্রতান বিস্তার 

করে। লতাকাও ও শাখ৷ গ্রস্থিধুক্ত, (প্রতি গ্রন্থি হইতে শিফা নির্গত হইয়া আশ্রয় বুঙ্গাদিকে 

বেন করে। পত্র, চৌড়া, ৫টা সিরা স্পষ্ট লক্ষিত হয়, পর্রোদর মস্থাণ, চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠের 
বর্ণফিকে। কোন মবিচলতায় কেবল পুং-পু্প কোনটাতে বা কেবল ভ্রী-পুশ থাকে, 

একটা লতায় পুংক্ত্রী ছিবিধ পুণ্প থাকে না। কচিৎ কোন লতায় উভয়লঙ্ন পুষ্প এবং 

্রীপুম্প থাকিতে দেখা যায়। কোচবিহার এবং আসান অঞ্চলে নরিচের লতা জন্থিয়৷ থাকে, 



২১১ ৮ মরিচ-__লহি্নূ। হ্ং 
কিন্তু তাঁদৃশ ফলপ্রসব করে ন[। আমর! পূর্বে বলিয়াছি (“কেতকীহ়* দেখ ) এপ 
স্থলে বাধুবা পতঙ্গ পুষ্পের গর্ভাধানের উত্তরসাধকত1! করে। মরিচের পুষ্প নুগন্ধি বা 

শোভনদর্শন নহে, মুতরাং পতঙ্গলমাগম দু । কোচবিহার এব আসামাঞ্চলে প্রায় 

সকল খাডুতেই পূর্ববাু প্রবাহিত হইয়া খাকে। যদি ঘটনাক্রমে পুর্বা দকে পুং পুক্পধারণী 

এব" পশ্চিমে স্ত্রী পুষ্পা স্বতা। মরিচলতা! অবস্থিত থাকে তাহা হইতেই যথেষ্ট ফলোৎপাদনের 

সম্ভাবনা । যদি লোকে এই তবের প্রতি লক্ষ্য রাখিস! মরিচলতা। রোপণ করে, তাহা হইলে 

প্রচুর ফললাভে স*শয় থাকে না। লোকে এই তত্ব অবগত নহে, সুতরা* এতদঞ্চলের 

মরিচলত। আশানুরূপ ফলদান করে না, কি যে মরিচ হদ্দ তাহ! কষদ্রাক ভ এবং তাদৃশ 

কটু হয় ন!। 

উষধার্থ ব্যবহার--ফল। মাঁত্রাঁ-২২ আনা । 

বৈদ্যকে মরিচের বাবহার । 

চরক-__কাসে মরি১স্বত, চিনি ও মধুর পহিত মরিচচূর্ণ লেহন করিলে 

সর্কান প্রশমিত হর । (চিং ২২ অঃ)। 

হৃশ্রত-অপতানকে সরিচ--অপতানক নামক বাঁতব্যাধিগ্রস্ত রোগী অন্থ 

কোন বন্ধ ভোলনের পুর্বে মরিচ এবং বচচুর্ণদহ অশ্লনধি পান করিবে। (চি ৫ অঃ)) 

বাগ্ভট-_প্রবাহিকায় মরিচ--মরিচচর্ণ জলের সহিত পান করিলে চিরকাবন 

গ্রবাহিকা (আমাশর) প্রশমিত হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) রা্র্যান্থেযে মছ্িচি-দধিতে 

মরিচ ধর্ষণ করিয়! সেই দধির অপ্রন করিলে রাতকা1 ভাল হয়। (উঃ ১৩ অঃ)! 

হারীত-_রমবৃদ্ধ্যর্থ মরি__ক্ষীরপরিভাব হুনারে প্রস্তুত মরিচের কাথ রাত্রিতে 

পান কবিলে রলধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ়। (চিঃ ১* অঃ)। 

ভাঁবপ্রকশি-_ভুক্ঘ্বতের পরিপাকার্থ মর্রিচ--স্বত পরপাঁক করিবার লগ্ নবী 

রাছি অন্্ কিবা মরিচ পেব্য। (অনিমান্দা__চিং]| এইজগ্ আমাদের দেশে দরিচতুর্ণযোগে 

শ্বতগনের ব্যবহার দুই হ্। (২) অভিনিদ্রাপ্রশমনার্থ মরি5-মধু, এব* অশ্বের 

লালাসহ মরিচ ঘর্ষণ পুর্বক নেত্বে অপ্রন করিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হয্। (সেত্র 

রোগ_-চি)। (৩) স্বর সীনমরো গে মরি5- পীনসপ্রাগ অন্মিবাশাত্র পুরাণ গুড় এবং 

দধির দহিত মরিচচূর্ণ পাঁন করিবে। (নাদারোগ--চিঃ)1 

বঙ্গষেন-_-নিদ্রালাভার্থ মরিচ- মানুষের লালার মরিচ ঘর্ষপ করিয়া]! নেজ্াগন 



£ই্ মরিচ--লহিন্বস্। -. ২১২ 

করিলে ত্রিরাত্র নষ্ট নিদ্রা পুনরাগত হয়| (অর-চিঃ)। (২) শিশুর শৌথে মরিচ- 

শোথগ্রন্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচচূর্ণ লেহন করাইবে। (বালরোগ-_চিঃ)। 

বক্তব্য-_চরক, শিরোবিরেচন, দীপনীয়, ক্কমিত্র, এবং শৃলএ্রশমনবর্গে মরিচ পাঠ 

করিয়াছেন মরিচ ত্রিকটুর শন্যতম কটু। ত্রিকটু বহু ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। 
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(0 00%৫6715 20371100 ০৬৫1 000 0125 01 ৮1101700105 761301169. 11560 101) 
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নব্যমত- মরিচের প্রলেপ তীব্র দাহকারী। ইহা মাত্রাবৎ সেবিত হইলে, হদয়, 

রন্ধগ্বর় এবং মৃত্রপথ ও অস্ত্রের শ্রেম্ধধরাকল।কে উত্তেজিত করে। ভক্ষিত মরিচ মৃ্জ ও 
নলের দহিত বাহর্ণিঃস্থত হইয়া থাকে । অতিমাত্রায় সেবিত হইলে উদরে বেদনা, বমন, 

মৃত্রাশয় ও মৃত্রমোতের উত্তেছন, কোঠান্বিও জর ( 70081718 ) জন্মাইয়। থাকে। মরিচ, 
উদরাধ্ান, গ্রহণী ও পাকস্থালীর পেশীদৌর্বজ্যে বাবহ্ৃত হইয়া থাকে । কাবাবচিনির মত 

ইহা'ও “গণোরিয়া” শুক্রমেহ এবং অর্শ: প্রভৃতি গুহদেশজাত রোগে সেব্য। দত্তশূলে মরিচের 
প্রলেপ হিতকর। গলক্ষত এবং “আল্জিবঠ, বদ্ধিত হইলে মরিচের কাথে কবল করিবে। 
বিষান্ত কীটাদি দংশনে দ্গ্ান “ভিনেগার” দিশিত মরিচচূর্ণ বারা প্রলিপ্ত করিবে। টাঁকে 
পিয়াজ 'ও লবণের সঙ্ছিত গরিচের প্রলেপ দিবে। (আর্, এন্, শরোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫২১ পৃঃ)। 



২১৩ হৃহ 

মাণক- লান্ন্দ: | 

হ্যনক্ম ১ লাক? লক্বাদন:_-4১1909.512 [1)0109, 4১ 15107060202, 

স্বলাঘাশ্রীজনবধ্ধনন্_“লাহ্জ লঙ্কাদনঃ অনাদুতলঘ:ঘলন্যানী” 
(ভুত তী; ভহ্নহ:)। 

ব্ুন্বহযলাঘকদন্কনম: জন্হা ঈইদনূজনাঘা: জহুক্জা কা নিছদ্ধিলী 

হ্যনে: লক্ষঘানভা: সিন্ন্বঘাঘ । লাহাব বলা আনা হাহ ব্বানি 

দন্দীতিনন্। সুষুন: ছে; ৪২ অং)। 

মাঘকঃ আীঘন্্ক্ছ্ীন ঘিন্লান্েন্ববী জপ্তঃ £ বাবগজ্াজা: | 

লাল বআাত্ৃশীনভ্্ ব্য ঘীঘদ্থং তু । হাজলল্রল; । 

তহ্হহীবী লাঘজ:_ণবথ লাজ দিছ্বা দিত্ন্দীজললত্ভুলল্। 

ফান ল্বীবনীনাম্যানল্মঘনূ াবন্ত নন । সন্নি লালীহৰ শীর্ধ নন্বর্থী 

আধ্তুনানদি | ঘ্বিশ্রী মিসন্লিহাত্লান: সমীলী$্ লিহন্সয:” । (ভহ 
-ত্বিঃ)। (২) ভ্রীঘ্বীহৎ ছ্গীঘ্র ঘ দাহবজক:--“হ্অলদক্সলধ] জহ্লী 

ঘঅঘাওীত্ব আামবীল্। অ্ীছানঘন্তঘ্ীন অন্বাতীজার্ীযজিল্+ঃ । 

(মীঘ-ত্বি:)1। (২) আ্সীঘি লাঘবচ্ভলম্__-“লাযজজাঘকফ্জাঞ্যাঁ 

স্ভলসহ্ধ বিঘাতবিল্। হজ দ্বল্বর্ল যী্ঘ লিহীঘত্ব আঘীওনি” | (মীম 

- স্থিঃ)1 (8) জিল্লাহীবী লাহহমদ্দ_“জিদ্রলাজ্য দ্বিতল লাঘনদ- 

মধ্মলনঘনলঘদর্ স্বন্নি। (জিজ্রাহীয_ ছি:)। লন্দকৃঘ;ঃ | 

মাণকের ভাষানাঁম-_বাঃ_যান । হিঃ _মানকন্দ। ষঃ-বস্আাদু! কো 

ভোগমানা । 

শউঁষধার্থ ব্যবহীর__কন্দ, পত্রবস্ত। মাত্রী__কন্দচূর্ণ ২১ তোলা। পরিপুই 

মাণকন্দ কাটিয়া রৌদ্রে শুক করিহা রাখিতে হয় ইহাই ওবধার্থ ব্যবহত হইরা ধাকে। 



২৫৪ মাণক-_ল্লাযন্দ£ । ২১৪ 

বৈদ্যকে মাণকের ব্যবহার । 

চক্রদন্ত--উদররোগে মাণ_ পুরাণ মাণচুর্ণ ৮ তোলা, ঈষৎ কুটিত তুল ১৬ তোলা, 

/১ সের দুগ্ধ /১ সের জলগহ পায়স প্রন্তত করিয়। পাচক অগ্নির বল বিচার পুর্ধবক উদর- 

রোগীকে এই পায়ন ভোজন করাইবে। (উদররোগ-__চিঃ)। (১) গ্লীহোদরে ও শোথে 

মাণ__পুরাণ মাণচূর্ণ আধতোলা, আধপোয়। ঈষদু ছুগ্ধের সধ্তি পান করিলে, প্লীহবিবৃদ্ধি 

বিনাশ পায়__ইহা সর্ঝাঙ্গ কিংবা একাঙ্গশোথের পক্ষেও হিতকর। £ শোথ-_চিঃ)। (৩) 

শোথে দাণকঘ্বত মাণের কথ ও ককযোগে বথাবিধি ঘ্বতপাক করিয়া সেবন করিবে । এই 

মাঁণকঘ্বত একজ, ছন্দ এবং ব্রিদৌবগ শোথে হিতকর। (৪) জিহ্বারোগে মাণভম্ম- 

নাঁণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়। সেই ভন্ম সর্ষপতৈল এবং দৈদ্ধব লবণযোগে জিন্বায় ঘর্ষণ করিলে 

জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়। ( জিহ্বারোগ-_চিঃ )। 

00151001005.-001702105 2৮ 01700] 07590215০01 ০0%21716 ০0111770 (0 

৬1001) 1৮5 20010105080, 
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২১৫ মযাধবীমালতীমল্লিক1- _লাঘশ্রীলালীমলিজাঃ | ২ 

70001128705 20055250011 1০০6 56০0১5 হ1য5. সা) 10007 25 ৪. 

6০05127 197750 000 5170025 (10501005 চ [5 চট 54445) 

নব্যমত-_মান উপাদেয় পথ)। শুফ কররয়। রাঁখিলে ইহা! দীর্ঘকণল অবিরুত 

থাকে। ভারতকর্্ষর পশ্চিম প্রদেশের লোঁকে উদ্যানের শৌভার্থ মানের আবাদ করে, 

কিন্তু ইহাকে খান্স্ব্ূপ ব্যবহার করিতে জানে ৭) মানের পত্রবৃত্তের কট্রতস সঙ্কোচক 

এবং রক্তরোধফ রূপে সচরাচর গৃহস্থগণ ব্যবহার করিক্া গাকেন। ডীটাটী আগুণে 

সেকিয়া রদ লইলে হয়। এই রস একবারমাত্র কাঁণে দেওযাতেই শিশুর পৃতিকর্ণশ্রাথ 

নিবৃত্তি পাইতে দেখা শিক্লাছে। মানকে সরু টুকরা টুকর| করিয়! কাটিয়া বন্ত্রে বাধিয়া 

অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবা তদ্বার| বাতরোগীকে স্থেদ দেওরা হয়। ডঃ ডি বসু বলেন-_ 

আমি কেবশ মান কদাচ ওধধার্থে ব্যবহার করি নাই , কিন্তু পশ্গান্ধপে প্রায়শঃ দেবিত 

হুইন্বা থাকে ইহ! মৃহরেচক এবং মুক্রকারক বলিয়া বোধ হয়। অর্শ এবং চির কোষ্ঠবন্ধ 

রোগীর পক্ষে ইহা প্রশস্ত । সার্জন যে্গর আবৃ, এস্, দ্ভ বলেন_কঠিন উদরামর 

প্রায় নিরৃত্তি পাইয়াছে অথচ রোগী সম্পূর্ণ বলশাভ করিতে পারে নাই, এইরুগ অবস্থার 
মাণ এহদেেশীয়ের পক্ষে উত্তম পথ্য । ইহা লঘু পুষ্টিকর এবং কিঞ্চিৎ ন্নিগ্ধকর। মধুর 

সহিত মানভন্ম, মুখঙ্ষতের সর্কছনপ্রি্ উধঃ। (ভডিমক্ ৩ম খণ্ড, ৫৪৪ ৪৫ পৃঃ)। 

ক্ষোরি বলেন অগভীর শোথে মাকপহ প্রস্তুত কাজি বিশেষ হিতকর। 

মাধবীমালতীমল্লিকা _লাঘন্রীনান্রনীলত্তিজা: ৷ 

লাঘমীত্রনা, নাঘ্বননী__0:2570612. [২9০61038. 1২০5 লালনী- 

অনা, ক্সনিঘুজ;__-130171655 02750017511919 1২০৬ লঘিন্গা__ 

759101072900090 20165 ৮27160065 ভন্ননজিক্মা__- 

0050910 7257710 

আঅলধব্বলাঃ__লাঘহ্থা:_পন্বমন্থা,ত প্িমহীল্ঘা,প দরুলি- 
অহতসননুলথী” |. আত্িজ্জানা:__“মীনলীব,” “লাহীছা,৮ পনিহিলা” ॥ 

সনজন্তিজ্মাঘা;__“নতদলা,” পন্তমন্থাআা,” পদসদ্দাত। “ম্ুকালো? | 
জা _পমন্যা?, “অনিভা,” রি টি প্নভমাবিনী 



২ংহ মাঁধবীমালতীমল্লিকা-_লামনীলান্নীলন্িলা: | ২১৬ 

লাম্রবী তুলা লিলা জনাঘা লহ্যান্তিলা | নিললাঘলয্যান্ ভল্নি 

হাক্বযীদ্ধনিলাজ্গলী ৷ লান্বলী মীননিলা ব্মান্ জদদস্ী ভ্তৃত্বনানন্তন্। 

স্ত্রী নলহীমস্প লব্মনিষ্দীতততভন্তন। লল্িক্জা জতুনিজা ব্যান 

নন্কত্না ব্বত্বপানন্তন। জ্প্নিত্দীতন্দব্তনিনিটলয্ন্হা ঘহা। ললকীমা- 

ঘস্থন্সী ব্যান্ জতুঘ্যা ম্নলন্িঙ্জী | লম্মঘী অন্মনস্থতা হাহ্ল্সাজ্মলান্ 

বলান্। ন্াজন্লী জিস্িহা জন্যা ভ্লি: স্মলন্বাহিত্বী। অন্মিজালীতিলী 

মন্হলভলীন্লাহুহাঘিলী | বাজলিভব্ভ: | 

লান্বনী জদ্দিন্নান্সহ্জ্মানদলম্ন্তভ্তলিন্। ল্বছ্য্ী লুন্ব্বব্মা 

নন্ দুচ্তা জদ্দনানজিন্। ন্বমন্মি ভর লনীনত্্ব ব্বলস্্ভনন ললল্। 

লন্িক্জীব্যা জু হাই ভাহ্ঘন্সাতসলান্ বহান্। বন্নাঘঅনি নলীন্ক্জ: 

ঘিঅব্বনীহলিন্। আল্নন্নবীভ্রলিঘব্ত: | 
লাম্ন্ী নগ্ত্যা মীনা অন্বী হীদলঘাসস্থা। জন্িন্দীয্যা ন্তনুঙ্যা 

নিলা নব নতুক্া ত্বইন্। নানদিন্নাজ্মভব্ন্যাপিক্তভ্তান্বিনিমলহ্যান। 

লানলন্দান্যঃ | 

ন্ষ্টন্ন লাজনীদ্বম্মদ্--% জক্জন্বনাবনীনাঁ জু সুলরন্মীলাবীদ+” 

(নি; ও গ্সঃ)। (২) বলিত্যা; হনন্মঘতু্ল নবনীঘচ্মল্__“ঢহ্দিল্: 

স্বলনীবনীলপ্বব্ঘিউনাংজ্মঘা লালজব্ভূঘা” (আ্যাহী ল :)। ল্হ্ধ; | 

বলদিনিন্ঃ মান্দার্ড সনিষ্বলাত্ব:_“অতানিন্বনাত্ববিন্্ুলাহলল্। 

ছিনত্ব ক্যা লবন বকা” । (ততঃ ৪ প্স:)। ন্স্থন: ৷ 

হনাদিী লহখন্নিজাবুন্ন্ব__-“নহুবন্যত্তিল: ন্ধাঘক্ন্রন্ অলম্ব- 

অলীৰঃ” | (হ্কদিন্ন__ল্লি:)। (২) দুলিন্দনা লান্নীহন্ববঘ:__ 

“নান্বলীকহক্ধ লপ্তলা দ্ুিনলপ্রন্া বানা বু: ॥ ভুইয্য সহিল্সভ্ঘন আর ' 
সমনযাত্বননত দ্ুনিবীবীত্ষ” | (জবাবীন_ন্িঃ)। (২) লঞ্ত ভুললৃজ্যব্বা 



২১৪ মাধবীমালতীমল্লিকা_-লেীনানদনীলন্িজা: | হতে 

দাঘনীন্বুরল্__“ঝ্তননূ দানি লচ্ৰ দীর্ম লধিনীল লাঘনীুস” (ছনীতীম 
ছিঃ) অন্মহৃজঃ । 

অহ্কান্বি লহমন্নিক্জা-_পলুত্রঘলল্ছভদজ্রলাঘা | বে; সহীজ্তী 

লবঘন্নিক্জাঘাঃ | লাঘীনন্রীদীল ঘলধ্ব নর । অহা ভুত ভ্বযনি দঘল্ ॥ 

(নলবহ্ম _হ্বি)। (২) মুননলিনানব্তিনস্বৃদিক্তান্বাঘ লালী- 
নুলদ্-_ নামা; জম্মঘ্ববৰ ীল ননত্য লাভনীনুলম্” | (ব্জীতীদ-_- 
নি:)। অব্বীন:। 

মাঁধবীর ভাঁষানাম--বাঃমাধবীলত1) হি:মাধবী। ৩: মাধবীলতা, 
রঞ্পিভি। মঃগীতবেঙ্গ ॥ কঃ--ইন্দগোচ্ে, বিববন্তিগে । তৈ:-যাধবতোগে, পুত 

গুরিধিন। মালতীর ভাষাঁনাম___বাঙলা, হিন্দি, মহারাহী ও গুজরাতী ভাষার মালতী 

নামে খ্যাত। মল্িকবি ভাষানাঁম-_হিঃ_মোতিক্া( ৩: ডোলর। মং খ্বানমোগর । 

কঃশবলিমজিগে । তৈ/-মলিপুষ্পালু? 

অন্বর্থসংজ্ঞা-_মাধবীর--” স্গস্থা।  প ভমরোত্ব,”  *ভুদিমগুপনষনী "| 

মল্িকার-_* ঈতভীরু”  “ নারীষ্্র,” « গিরিদা"। বভমন্পিকার--" বটপত্রাতত 

পস্গন্বাগাড, প্ৃবপুপা€ “সুজাতা” । মালতীর-_ হদ্যগ্কা, প্জিনে্াত পননযাপুশা।ত 
পতৈলভাবিনীপ। 

বর্ণন__মাধবীর লতা স্থশ ও দীর্ঘ। ইহার পত্র চপ্পক পত্রব। পুষ্প তিলপু্তুলা, 

কিছ খুক্ছাকারে স্থিত ॥ মাধবীর পুষ্প কেবল শ্গন্ধি নহে, মাধবীলতাঁও অতীব পরিদর্শন । 

অদনক্লিষ্টা শকুম্তঞার বর্ণনে কালিদান বণিয়াছেন-2পত্রাপামিব শোষণেন যরুতা| পৃষ্টা 

লতামাধবী” ॥ গভুমিম গুপভূষনী” মাধবীর একটা নিঘষ্টুক নাম, কাব্যে ও মাধবীমণ্ডপের 
উল্লেখ দৃষ্ট হন্ঘ। পূর্বে নারীগণ কবরীতে মাধবীছুল ধারণ করিতেন, অতএব ইহার লাম 
প্যশ্সিলামোদিনী”। রঃ 

জাতী ও মাঁলতী-_নিঘ্টুঘদ্রে মালতীর উল্লেখ নাই) জাতীব্র পর্ধযানে 

মালতী শক পঠিত হইয়াছে! আধুর্কেদে ₹তশ্রমজনের বিদিত আছে যে টীকাকারগণ 
পর্বত জাতীর প্রতিশব্ মালতী এবং মালতীর প্রতিশ্ধ জাতী নির্দেশ করিয়াছেন, তবে 
মানতী ও ছাতী কি একই পুষ্প 2 মালতী মালতী নামেই প্রবিস্ত, ভাবধিশ্রও জাতীর পর্যায়ে 

মালিভীশ্ পাঠ করিয়াছেন, মালতীর পৃথক্ উল্লেখ করেন লাই এবং জাতীর ভাষানাধ 
হা 



তল মাধবীমাঁলতীমলিক1__লাঘনীল,ভনীললিজ্জাঃ | ২১৮ 

চামেলী লিখিয়াছেন। এতদ্বারা প্রভীতি জন্মিতেছে, নিঘণ্ট,কারগণ জাতী ও মা্তী একই 
পুষ্প বলিয়। জাঁনিতেন ৷ তীহার৷ মালতীর কোন ভেদেরও উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে 
লৌকতঃ যাহা মালতী নামে প্রসিদ্ধ তাহাই নিঘণ্ট,ক্ত জাতী, এবং মালভী উহার পর্যায় । কোন 
প্রামাণ্য গ্রন্থে জাতী মালতীর একআ্রোল্লেখ পাঠ করি নাই। এক্ষণে যাহা চামেলী নামে খ্যাত 

তাহার নিঘণ্টক্ত নাম ছুজ্রেপ্প। ভাবমিশ্র জাতীর ভাষানাম চামেলী লিখিয়া এবং জাতীর 
পর্য্যায়ে মালতী শব্ধ পাঠ করিয়া বিষয়টা আরও জটিল করিয়াছেন । যালতী এবং চামেলী 
পৃথক্ পুষ্প, জাতী যদি চােলী হয়, মালতী তাহার পর্য্যায় হইতে পারে না, কেন না তাহা 
হইলে চাগেলী ও মাঁলহী এক হইয়া পড়ে। আমরা মালতীশন্ম লোক প্রসিদ্ধ মাঁলত্যর্থে এবং 

জাতীশব্দ ভাবযিশ্রবৎ চামেলী অর্থে গ্রহণ করিগ্জা। জাতী বিষয়ক পৃথক্ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ 

করিয়াছি । 

বর্ণন__মালতীলতাকাও মন্থয্যের জঙ্বাতুলা স্থল হইয়া থাকে । পত্রের অগ্রভাগ হুঙগা, 

পত্প্রান্ত অথও, পত্রবুস্ত হর্ম, পত্রের বৃস্ত ও শির! বক্তবর্ণ। পুষ্প (সংখ্যায় বহু, বর্ণে শুভ্র, 

আকারে দদ্র, গন্ধে মনোরম বর্ষা পুশ্পিত হয়-_ধীর প্রদোববারু প্রবাহিত হইলে পু্প 

্রস্ফুটিত হইতে থাকে ; অতএব “সন্ধটাপুণ্পা” নাম সার্থক। প্রাচীনকালে বিলাসিগণ 
উত্তরীয় বসন মালতীপুত্পাধিবাসিত করিয়া ব্যবহার করিতেন। নৃচ্ছকটিকোক্ত চারুদত্ত প্রতি, 
চুরণবৃদ্ধের "জাতিকুহ্ৃবাদিত প্রাবারক+ উপহারের কথ| বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। 

ভাবমিশ্রাপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রস্থকারোক্ত জাতীশব্ব মালতীর পর্য্যায়ন্ব্ূপ গুহীত হওয়া 
উচিত। বাল্সী/ক, কিছিদ্ধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গোক্ত বসন্ত বর্ণনে “নালতীমল্লিবাপত্নকরবীরাশ্চ 

পুপ্পিতাঃ” লিখিয়াছেন। কিন্ত নবীন কবি বসন্তে মালতী বিকসিত হইতে না দেখিয়া কোভ 

পূর্বক বলিয়াছেন--“অস্মিন কেলিবনে, ন্থগন্ধপবনে, ক্রীড়ৎপুরক্কশীজনে। গুপভুঙগকুলে 

বিশালবকুলে, কুজৎপিকীসন্কুলে উন্মীল্নবপাটলাপরিখলে, মল্লীপ্রস্থনাকুলে। বদ্যেকাপি 
ন মালতী বিকসিতা, তৎ কিংন রম্যো মধুঃ” 11 বন্ত্রতঃ মালতী বদস্তে নহে বর্ষায় 
পুশিত হয়। 

ওষধার্থ ব্যবহার- মূল, পু, পত্র । 

পা বৈদ্যকে মাধবী প্রভৃতির ব্যবহার। 

নরক- কুষ্ঠ বালতীপুষ্প পিষ্ট মালতীফুল কুষ্ঠরোগী গাত্রে-মর্দনকরিবে কিছা 
তদ্বার গা প্রলিপ্ত করিবে । (চিঃ ৭ অঃ)। (২) গর্ভিণীর স্তনকগুয়নে সালতীপুষ্প_- 

গৃর্ভিনীর স্তনকণ্ড,তি উপস্থিত হইলে মারিও বষ্টিঘধুর ক্কাথ শুনে পর্িষেচন করিবে। 
(শাঃ৮ অঃ) 



২১৯ মাষ ও মুদগপরণী-_লাদঘর্হীব্বকঘর্্ী। ২ 

স্ুশ্রত--রক্তপিতীর শৃকার্থ অতিসুক্তা-_রক্ুপিত্তরোগী স্বৃতভঙ্জিত মালতীপত্র 

শাকরূপে মেবন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। 

চক্রদর্ভ-_রভ্তপিতে বনমলিকামূুল-_রকতপিত্তরোগী বনসন্লিকার সূলকাথ মধূ ও 

চিনিযৌগে পান করিবে। (বুক্ষপিত_চিঃ)। (২) পুতিকর্ণে মালতীপত্রস্বরস-- 

মালতীপত্র কিছা! পুষ্পদলের রস মধু বা গোনুএদহ কর্ণে পুন্বণ কৰিলে পুতিকণ 

(*কাণপাকা”) নিবৃত্ত পাছ। ( কর্ণরোগ_-চিঃ)। ৫) কটাদেশতনুকরণার্থ মাধবী 

মুল_-তক্রেরর সহিত মাধবীমুল পান করিলে রমপীগণের ক্টীদেশ শ্সীণতা প্রাপ্ত হ্র। 

(ন্ত্রীরোগ-_চিঃ )। 

বঙ্গসেন-যন্ষমায় বনমলিকা-_সুল, শাখ) ও পত্র সহিত কুটিত বনমল্লিকাঁর কাথ বা 

স্বরম এক মাসকাল সেবন করিলে একা দশ/লগাঝ্ক বক্স প্রশমিত হয়। (ব্রাযন্্র-_চিঃ)। 

২) প্রসৃতবনি তাৰ বদ্ধিতকুক্ষিহ্থাসার্থ মালভীমুল--ঘোলের সহিত মালতীমুল 
পান করিলে নারীগণের অভিপ্রসবলনিত বর্দিতারন কুক্ষি হ্রাস পাইয়া থাকে! 

(ত্রীরোগ--চিঃ)। 

বক্তব্য-_চারফ শাকবর্গে (চরকের গৃথক্ পু্পবর্ম নাই) বালত্যাদির উল্লেখ ঘৃট 

হয় না। সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে লিখিত আছে--“নাল্রতীমলিকে তিক্তে সৌরভ্যাৎ [পত্তনাশনেশ 

তু ৪৬ অঃ) কিন্ত মাধবী সম্বন্ধে আচার্ধ্য কিছুই বলেননাই। চরক, কুঠদ্রবর্গে “জাতি- 

প্রবাল” (যালতীপত্র) পাঠ করিক়াছেল। 

মাষপর্ীমুদগাপর্ণী__লাঘদদদীন্িরসব্্রী । 

লাদঘর্খী_-[612101705 [,21)12115 ভৃরনহ্থাীঁ--0১172১50105 
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ক্রন্বঘন্সা:-_লাদদব্ঘা_-“স্বললা,? পক্মাজীরবাঃ পাক 
ব্বীলযঘা,” প্লানদলিল্দয,? পভ,” চর রঃ পক্মহত্ন্িজ্জাল 1 

জুলদহ্ঞাঁ:_“ষিদ্বী, “লালাহযন্মিজ্জা,” ণ্হললা, প্নন্বরা, 

৩১১২ ॥ 



৯৯৩ মাঘ ও মুদগপর্ণী - লানদক্ীঘ্বিহদক্যরট। ২২০ 

লাজনর্ধীবী নিন্ধা ীনঘা হজদিন্নলিন্। জজদিন্লঙ্য্দজতী 

স্ব বান্থ্রহালিভান্। নুভুদন্ধথী ছ্িলা জানব নীলহ্লানিলাম্মনী । 

পিন্নহান্থজ্ববান্ হন্নি জলিদ্ী জদগ্যনদনুন্। ঘল্লন্পবীআলিঘহ্ * 

লাসদঘ্থী বধ নিজা ভ্চ্যা হান্তলহাপস্ভা । ম্যন্দভত্রিনবী ক্যা 

অীলনবা ঘ্ভিনত্রিলী । নৃুকৃমদব্ধী ছিলা জাবলানহনান্আাঘস্থা । সিম্ন- 

ভান্কভব্যান্ ছন্নি ল্বদ্বহ্সা স্যন্দন্তিজন্। বাজলিঘব্: । 

লাসদব্ধী ছিলা নিলা ক্ন্না জ্যব্দনভাবন্ধন্। অস্তহা ম্সাস্থিত্থী 

মীঘনানদিলভ্নব্যজজজিন্। ভ্তৃমনব্ধী ক্কিনা হ্যা লিন্ধা জানত 

স্যদন্তা । বন্তত্যা ভনক্সীপ্রস্বী আান্িত্ী লহ্হান্বন্তন্। হীদলঅন্তহী আছ 

অন্বয্ব্ষী$নিঘাহজিন্। নানহ্ৰী অত্র জাধী লাসঅন্মনিন্দক্লন: | হ্শান- 

দল্াম্: | 

লাদপতী ল্থান্্যা ন্থহ্যা ঘবরসব্ধীজা। বাজনা: ॥ লানদর্থী 
লগ্ভান্হ্ছা নুব্বী লতনধ্টজন্। ক্বন্মজস্মন্থিনা ক্বিষ্পা নানদিন্লাদন্থা 

ছিলা। ম্বীন্তত্বলিঘব্তু: | 

নাজীল্হব্যা্ী লাসঘন্বী-_“নাদসম্যনা উন বি অ্তভাঁ অন 
ক্বব্ীল্। লালনখানল্বাঘ্্ জীনন্নন্বাত্্ ন্ততিলান্। ৯ ঘুদ্া- 
কালজুনাবা না ঘাল্ছজীবান্্র মাহ্ীন্। ললনন্য মঘহ্বব্সা: স্যল না স্যন- 
উল না| আলবালপ্রবদিলিবুদী নত ত্বলল্। (লি: ২ আঅ:)। লুহ্জ্ঃ। 

ন্জত্িক্রলালমূমিল্মনিটী লাননবীত্বনব্ধী--“অন্বী বষিন্ত্ুলাই 
বিষ্মাল্ লল বলান্বিজ” (জে: হ আস:)। নহ্থুন; ৷ 

নালাজ্তবভূৰ লাদদবীঁ_“লাদদবীনিনন্মীল লীকীল দিত্তৃাহ্যাল্।. 

জন্দীন্ ব্ালাক্া লাইনার ন্বধ্বান ৮ (ক্স _নিঃ)। লক্ুগীলঃ | 



২২১ মাষ ও মুদগ্রপর্ী-_লাজঅখীত্বিষব্ী) ২? 

মাষপণ্ীর ভাষানাম-_বাঃ _মাধানি) হিঃ সষবন্, বলউর্দা। মঃররানউডীদ 
'৯_অডবাড়। অডদবেল। কঃ রালোডি শুক! উদ্ট,। তৈ:--কারমীহকু। মুদগীপর্ণীর 

ভাষানাম-_বাঃ_সুগানি । হিঃসুগবন | ম$-বানমুগ | ও£_অভবাঁড মগবেলা । 

কংকোহসরু॥ তৈঃ_-কারুপেখার]। 

অন্বর্থবংজ্ঞা-_মাষপর্ণীর-_“জলভা,' 'আতয্মোসবা *পাুলোমশা)* পম 
পত্রিক/ প্বহফলা,” “বৃত্ত “অশগুজ্ছিকা””। মুদগপরণীর-_ণশিকী/ পমাক্জীর- 

গন্ধিকা,” “বনজা,” “বনমুদগা,ত প্পুপরপিবীশ। 

বর্ণন-_মাষপণাঁ হদীর্ঘ আরপ্যলত!॥ শতাকাও নাই, মৃত হইভেই বইরেমাহিত, 
ক্ষীণ, ইতগ্ততঃ লুণ্টিত প্রতান নির্গত হইয়। থাকে। ইহা ত্রিপর্ণা__পত্রোদর অতিন্থপ্ম রোমাবৃত 

হেতু ঈষতশুত্র, পপ্রপৃষ্ঠ লোদশ। পুষ্প-রক্তাভ বেগুণেরডের | শিী_সাহশিদ্িবৎ, 

বীলসংখা! ৫--০। মুরদগপরণীর শাখা ও পত্র বহরোমান্বিত। ইহ! ব্রিপত, পারখস্থ পত্রের 

আক্ষতিবৈচিয়য লগত হয়। পুস- বৃহৎ, তপ্িদ্রাত পীতবপ, প্রাস অবৃস্তক | শিক্ষী চ্যাপ্টা, 

রোমািত, সুক্ষাগ্ত। বীজসংব্য) ১০১৫) 

উধার্থ ব্যবহার-_সমগরগুক্স। মাত্রা ২৪ আনা 

বৈদ্যকে মাঁষ ও মুদগপর্ণীর ব্যবহার । 

চরক-_বাঁজীকরণার্থ বাষপর্না-_মাষপর্ণীভোজী সমানবর্ণবংসা ও জীবৎবৎস! 

খেনুর দুগ্ধ শৃত বা অশৃত, চিনি, স্বত ও মধুমহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্ব্ধাহ হয় 

(চিঃ২ অঃ)। 

মুশ্রুত-_কুলিগ্রনাম মুষিকবিষে মাধ 9 সুদগপণী-_কুলিপনাম সুষিক কর্তৃক দষ্ঠ 

হইলে মাংপর্ণা, সুদগপর্ণ এবং সিলদুবার সুলচূর্ণ করিঙা মধুলহ লেহন করিবে। (কঃ ৬ অঃ)! 

বঙ্গপেন-_-বাতজরক্ত প্রাদরে মাধপর্নী_-মাষপর্নার কাঁথযোগে পক তিলতৈলে 

বন্তধণ্ড ভিজ্গাইপ়্া যোনিতে ধারণ করিলে রক্তক্রুতি নিবৃত্তি পাঁর, পিচ ইহা মার্দবকর এবং 

হাখদ। অেহগ্রর চিত) ॥ 

বক্তবা-__চরক, জীবনীন্ববর্গে মাধ ও মুদগপর্ণী পাঠ করিয়াছেন? পর্সিলীন 

জীবনীয়গণান্তর্ত হইয়া বিবিধ পীড়ায ব্যবহৃত হইয়া! থাকে ) 



২২২ ২২২. 

মুচকুন্দ- হব: । 
সন্ধন:__1570510171))01 50096719110) [২০২ 

স্সল্লপ্রঘন্সা:-_“নস্তল:১” “ ভুলন্ন্ন:১” * স্ব: “ ন্বত্তত্:»? 

“হনদষ্বনঃ” (হা লি:), “হীঘত্চ্ম:৮.। 

বন্ধন: জহুনিন; জদজাঘনিলাসনস্ব জব্ভহীসন্থহ: | লবভীন- 

মীজগননী লম্মঘানানিলামলইন ॥ হাজলিঘব্ঠ: | 

ব্বন্ধন্হ: সিহআভাদিন্লানিনলামল: | আানঢজাস: | 

বন্ধন; লত্ুম্বীঘ্যব্তিক: ব্রত; জদ্দানন্ত: | জালবভীনজ্মীদপ: 

জীঘতীভালিলাহজ: । লিহীনহ্জদিন্নঘ্ব: পিন্লহনলিলাহন্বর। লিল্বান্- 

হনানাৰঃ | 

সহ: :নীভাঘা ব্বন্বন্ধনুঘ্জন্-__“ম্সিবীতর্সি লাস্অব্সাম্ত ঘ্ুঙ্খ দা 

স্ববন্ধন্ুলন্” (সিী-_নি:)। ল্বন্দভ্ল: | 

মুচকুন্দের ভাবানাম_ বাঃ মুচুকুদচাণ। | হিঃ মুচকুন্দ। সঃনুচকুলা। 
ও: মুচকুন্দ । কঃ-সুচকুন্দ । তৈঃ-লোলমুণ্ড। তাঃ-টড্ডে। উঃ__বইলে|। 

আন্বর্থনং ভ্বা__-“বহুপত্র,” “ছত্রবৃক্ষ,” *জুদল)৮ “সুপুষ্প,” “রক্প্রসব,” “দীর্ঘপু্গপ | 

বর্ণন__্সগন্ধি পুপ্পের জন্ত মুচকুন্দ বৃক্ষ যত্রে পালিত হইয়া থাকে। প্রশস্ত পত্র-. 
সমন্বিত মুচকুন্দ বৃঙ্ধ “ছত্রবৃক্দ” বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য । উপরি লিখিত মুচকুন্দের 
অনর্থনানগুলি দ্বারাই ইহা উত্তমনূপ বধিত হইয়াছে । সুচকুল্দ বৃক্ষ বসন্তে পুষ্পিত হয়| 

ওউবধার্থ ব্যবহাঁর-__পুষ্প। নাত্র/-২-২ আন) 

চ্ 

(বদ্যকে সুচকুন্দের ব্যবহার । 

চক্রদত্ত-_শিরোরোগে মুচকন্দপুষ্প-_সুচবুন্দপুপ কীচিতে পেষণ পূর্বাক কপালে 

প্রলেপ দিলে শিরঃগীড়া সত্বর প্রশমিত হয়। € শিরোরোগ চি) 

বন্তব্য-__চীরক “দশেনানিতে' কিংবা শাকবর্গে (চর্জে পৃথক পুষ্পবর্থ নাই) 
এবং দৌস্র পু্পবর্গে দুচকুণ্দ পঠিত হস নাই। ধ্স্তরায় নিঘণ্ট, ও রাঙ্বন্টভে মুচকুনের 
উল্লেখ নাই । 



২২৩ ২২২ 

ঘুণ্ডিতিকা- ন্ৃব্তিনিজ্দা। 

স্বব্জিনিজ্দা, ক্সন্বচ্নুদা বুনন, লঙ্বাস্াবমিদ্জা (__315707911- 
চা05 11501005 

ল্লঘঘ্লা-_ন্ধহ্নন্তত্িজা” | 

স্ুব্তিজা জহুনিন্া ব্যাবনিজাব্ববিলাহিলী । আলাকলিঘবভাব- 

নধ্তস্বীঘহুলামিলী | ঘন্নন্বীব্রলিভনাতু; 1 

স্বানত্বী নু জদ্াঘা ঘ্ঘান্ জহুঘ্যাজদদিমন্ধন। গালানীঘাহন্াঘ্দী 
মিমন্ছুহ্িল্িলামিনী | নস্তানুবত্তীঘ্মনিজা ব দত শীত্মা সনন্ছিত্য। 

ঘজেহীত্লী ঈম জদ্বন্ঘ হযামলী । বাললিঘব্তু: | 

স্তব্তিনিজা জন্তঃ আান্ধি বীহা্যা মগ্ত্য ভন্ত:। ীচ্যা বাহজাদন্থী 

জন্ছর্দনিহীল্মন্টিঘাঘ্তুন্বন।  স্সীঘবানদ্ঘঘদ্লাত্রী্ঘনবীত্যবান্িস্ছনূ । 

অঞ্জাভুযুতী হ লন্ুআ ত্্টবা ম্তদিলি; | আানচজ্জাগ: | 

জানব বৃহ্তিনিজা প্ভীতা ব্বখ্তিনিক্যানুঘ লগ্ততিললাহূলদ্। 

ছ্িলাজা্ধ দিঅন্ ঘন্নি আনহলী ব্ততৃত্নবন্* 1 (বানব্দা_ ভিঃ)। 

(২) বালহীমন্ী শবন্দুঘা-_“বিমল্লাহযালঘদ্িন দীনমিবাক্বুদা- 

দুহীস্” (বীত--ত্িঃ)। (২) আঅনলীনাব্ভতলাতাঘু অভন্বুদাকত 
ব্হত:_-“মন্হুতাহতীরুনান্ হয়া ঘজী ঘিএলু। ক্সঘত্আা নাহ 

লাভাঘা জ্যাললঘোষ লাক্ন+৮ | (বলবব্র- বি:)। ললঙ্গাহ্ন্ন: | 

দলিনতী; লন; অবন্ৃদা-_প্লন্সাযাজী; ঘি ঈ্জ 
জহীলি লিনাযাঃ॥। দিতৃঘাহখনভ্অহালান্ জব্দ্বব স্্রীদেভান্জাহল্” | 

(জীবীমাখি;)। (২) গিঙ্গীনিছ্ছিলামলন্কাবীণী ক্ল্ুদা_ 
পন্মহ্থুদালতানজ্জ; ভ্ননুষীভলল্লিন: | বস্তা ্ তহুনবল লিস্মহিলা ত্র 



২৪ মুণ্ডিতিক-স্ব্তিনিন্দা । ২২৪ 

সাল্িনম্। বন্তানন্তকবীলান বান নিজ্জ্ঞা: দনীলম্” । (নাক্রবীযাঘি:) | 

নকল: | 

-হ্সাজন্বান অজ্মুদা-_“নিজ্বাভক্নুলী: ভননালতান্” | (আলনান 

_ছ্িঃ)। আানমন্দাস্: 

“ভলদুষা,» "ভূকদন্ব,” “মহাশ্রাবণিকা”' ও “ঘু'্ডতিকা” এই গুলি একার্থবাঁচক শব্দ । 

মুণ্িতিকাঁর ভাঁধাঁনাম__কাহার মতে মুণ্ডিতিকার বাঙলা নাম দুড়মুড়িয়া, কেহ 

বলেন বড়থুলকুড়ি ও মুঙ্ডিরী। রাঁঢে এবং পূর্ববঙ্গ যাহা মুড়সুডিয়া নামে খ্যাত তাহ! 

মুর্তিতিকা নছে। বড়থুলকুড়ি এবং মুঙ্ডিরী বাঙলার কোন্ অঞ্চলের ভাষানাম জানি না। 

স্বরূপতঃ যাহা মুস্ডিতিক', রাটের ধান্ক্ষেত্রে ধান্চ্ছেদনের পর তাহা প্রচুর দুষ্ট হইলেও, 

রাট়ে ইহার কোন নাম নাই । কোচবিহারের লোকে ঘুগ্ডিতিকাকে প্বনরদ্রক্'” বলে। 
হিং-গোরথ্মুণ্ডী ।. মঃবোড়থরাঁ। ৩ুঃ-গোরথমুত্তি। কঃ-হিরীপবোডতর | 
তৈঃ-_বোড়সরপুচেষ্ট। তাঃ-কোট্ক। অঃ-কধাদরীযুস্। 

. অন্বর্থনংজ্ঞা___“কদপুষ্পিকা” | 

বর্ণন-__দুণ্ডিতিক৷ ফলপাবাস্ত ক্ষুদ্র গু । ধানজমির জল শুদ্দ হইতে আরস্ত করিলে 

ইহা অগ্ভুরিত হয়, ধান কাটিবার সময় গাছ বেশ বড় দেখ! বায় । পৌষ মাঘ মাসে ইহা 

পুক্পিত হয়--পরে রৌদ্র ঘত তীদ্ষ হইতে থাকে 'গুম্স ক্রমশঃ শুদ্ হইতে থাকে । পত্র-_ 

কুদ্র, দীর্ঘ, রোদব্যাণ্ড, বৃস্তবর্জিত, পত্রপ্রাস্ত করাতের মত দত্তবুন্ত। ডাঁটার ছুই ধারে 

পদ্মব প্রবর্ধন দৃ্ হয়। পুষ্পদণ্ড অশাখ, তদগ্রভাগে প্রায় গোলাকার এক একটা 

বেগুনেরঙের পুষ্প থাকে। পুষ্প দেখিতে ছোট কদমকুলের মত) অতএব ইহাকে 

পভূকদ্ বলে। পত্র ও শাঁখাদিতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ 'আছে। শুল চর্বণ করিলে 

যেন “চুয়ার” গন্ধ পাওয়া যায়। 

ওধধার্থ ব্যবহার-__সমগ্র গুল, বিশেষতঃ বর্তুলাক্তি পু্গ ও মৃল। মাত্রা__ 

কাথ--৫-_-১০ তোলা, চর্ণ ২_-২ আনা। পত্ররস--২-_২ তোল! । 

বৈদ্যকে দুগ্ডিতিকাঁর ব্যবহার । 

চক্রদত্ত__বাতরক্তে শুণ্ডিতিকাঁ গব্যঘ্ৃত ও মধুসহ মুখ্ডিতিকাঁচুর্ণ সেবনপূর্বাক 
গুড়ুচীর কাথ পান করিলে:ন্দৃস্তর বাতরন্ত বিনাশ পার বোতরক্ত-চিঃ)। গীঁত্র- 

: দৌর্গান্ধ্যে অলদুযা-_বিদল কাণ্ির সহিত সু্ডিতিকাচুর্ণ সেবন করিলে গাজরের দ্ধ 



২২৫ যুণ্ডিতিকা ন্ুৃহিকলিষ্কা | ১৯৬৭ 

বিনাশ পাদ (হ্বৌলা_চি:)। (৩) অপচী ও শগুমালারোণে সুপ্তিতিকা- সুখ্ডিতিক! 

পথ্রের ব্রস পান কর্রিলে অপচী ও গণুমাল! বিনঈ হয়। গেলগণ্ড _চি*)। 

বঙ্গসেন-পতিতন্তনে হুক্ডিতিকা- সুশ্িতিকা ও পিগ্ললীর ককসহ ধাবিত পক 

তিশ তৈলে তুলা ভিজাইযা সেই তৃল! শুনে ধারণ এব* এই তৈলের নন্ত লইলে বনিতাদিগের 

পতিত স্তন শ্রফপাক্কতি প্রাপ্ত হয় (ভ্রীরোগ-_চি")। (৯) শিশুর বাচ্ছনাঁম চন্মরোগে 

মুখ্ডিতিক!-_মুণ্ডিতিকার নূল এব" ধুনার কক্ষপহ দার্ধপ তৈল পাক করিবে। ধখন গা 

হুইয়। তারের মত হইবে তখন পাকসিদ্ধ হইস্াছে জালিবে। এই তৈল বিচ্ছিতে প্রলেপ 

দ্রিবে। (বালরোগাধিঃ )1 

ভাবপ্রকাঁশ _-আঁমবাতে মুণ্ডিতিকা মুণ্ডিতিক ও শুঠ সমভাগে পেবপ 

পুর্বক উল সহ পান কৰিবে। ইহা আমবাতের পক্ষে হিতকর। (লানবাত-_চিঃ )। 

বক্তব্য-_চারক পদমশমানিশতে কি"বা সৌশ্রুত প্রব্যস'গ্রহধীকাধ্যায়ে সুগ্ডিতিক 
পঠিত হয় লাই। চরকের বিমানোক্ত মধুরবর্গে অলদুষার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
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২্হ্হ্. মুষলী-_স্্ভী । ২২৬ 

নব্যমত- _মুণ্ডিতিক! রসায়ন বলিয়া, ফিরঙগরোগ, বাত এবং স্বোটক শ্শমশার্থ 

সেবা। সিঞ্ধ বলিয়! মৃত্রমার্গের প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ মৃত্রত্যাগেচ্ছা প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য | 

ইহীর প্রলেপ শর্শ এবং গ্রন্থিক্ষীতিতে ব্যবহৃত হয়। (ক্ষৌরি, ২য় খঃ, ৩৭০ পুঃ)। 

এন্শ্রি বলেন-_মুণ্ডিতিকার বাঁজচূর্ণ কমি । সুলচুণ পাচক। মুলত্বকৃককে হুক্্র্ূণে 

চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে অর্শ প্রশমিত হয়। জাবাদীপের লোকে খৃডি- 
তিকাঁকে মৃত্রকীরক বলিয়া জানে । 

বেজেন্ পাঁউয়েল. বলেন--সুগ্ডিতিকার পুষ্প, বিবিধ চর্মারোগে এবং রক্তশোধনার্থ 

ব্যবহৃত হয় মূল, কুমির বলিয়! খাত। 

ভিমকৃ বলেন_-যেগন গোঙগাপফুল হইতে গোলাপ জল প্রস্তত হয়, তদ্রুপ মুর্তিতিকার 

জল প্রস্তুত করা হইয়! থাকে; মুণগতিকার এই জল ব্যবহার করাইয়! জানা গিয়াছে 

যে, ইহ! মৃত্রকাঁরক নহে। 0908০য1. রোগে পীড়িত একজন এতদ্দেশীয় লোক প্রষ্টেট 

গ্রন্থির প্রদাহ জন্য কষ্টকর সু্কচ্ছ রোগে গীড়িত হইগাছিলেন, ইহীকে মুগ্ততিকার জল পান 

করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছিল। একজন ইংরাঁজ ফ্কোটকরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, 

মদ্ন্য পানের গ্র্যাশের এক গ্লাশ করিয়া মুণ্তিতিকার জল দিনে তিনবার পাঁন করিয়া! তিনি 
বিলগ্ষণ উপকার পাইয়াছিলেন। (ডিমক্, ১য় থঃ, ২৫৮ পৃঃ) 

মুষলী- হৃদন্রী । 

জহ্যা স্বচ্মজী--007:001180 01:01)101069. 

ক্সহ্সা ঈহঃ-_জ্বলা, ক্সঅহা (জহ্যা) ল। 

আঅন্লগ্রঘন্সা:__ইলছজ্দী, “হীরক ন্হিজা,৮ “ক্লুলাভী? । 

দূজালবান্রন্ধননবাল ল্__“নাবনুিজ্া ব্নপ্তকানদাহা হিদ্ধা” 
(ভক্ব্য;ন্বিঃ ও ক্স) | 

ভ্বদী লগ্ুহা হীলা ভত্ঘা ্র্তিনভসা । দিল্্িা জদ্দহা দিদ্হা্- 

লম্বা হা । ভ্বদজী হ্যাভ দীন জনা লাদহ্বসল্দা জ্বলা ব্লক্পহ্যহী- 

বলা খঘসহা ল্ হবাজলী। ব্বাজলিলব্ত: | 



২২৭ মুষলী_ ব্ব্দলী । ২২৩ 

মলা ব্রন্মযথা দীল্গা লণহা প্ব হঘাতলী। ভ্দন্ী অস্ত ভ্থা 

হত্যা হু্ঘী হাঃ । লিজা হযাযলী তবন্তি হ্যবজান্মেদিজন্লঘা 1 

ব্যালঘন্দাম্ম:। 

নালন্ডুতরী স্থিনা জার ম্মাস্থিঘী  ব্ঘামলী। বাজলভ্্; | 

স্বমতী বব্দাজ্সাধ্যাঁ ভান: আীনাবিননর্তলী । আানঘিন্লসুতা শরহ্যা 

কউন্িনা্নকাধিনী । আীভুলিলবতু; | 

সবজী অস্ত ভহ্মা মান্ততত্রিজবী বহঃ। নিলা ঢভিনভঙাহী 

ঘিল্িজা স্ঘ্ষা লনা । হযালী জীনন্তা ্ব দিল্হাতন্বতী ললা। 
হজহীদ স্বলন্ন্ব লামইহিনি জালিলদ্। লুহযাগঘিদ্ধঘাত্যা সীমা 

ব্রলামাঅয্যঘা লনা । ন্রদ্কলিলব্ত্লোজ্জৰ্ঃ | 

মুন্নব্ধান্নিন্দহলি ব্ব্গবী-_“ঘিদ্বা থা ছামঘমন্তা অন্বীরা লীগ 

অহা” (ভ: ২২ :)। আন্লত:। 

নানি বৃষ _“ন্তলীবান্বীছুষ ব্রাইতাঘিত্যহান্লই (জব্খাহীযা- 

_ঘি:)) (২) জাঁদাকীবন্ললার্ী স্ব্মজীন্মনুঃ_লাস্থিদলনলীন্বন 
সময আান্মঘাক্িঘত্ুঘিনন্। লবন্তনিজ্াজনহনুখ শন্বিজ্ জহ্টনাভী- 

লান্গ | (জখাহীন-_ছি:)। অধীন: । 

মুষলীর ভাষানাম-__-বাঃ-তালদূলী। কোঠ_গুয়াগচি । হিঃসুসলী। বং 

তালমুণী। মঃ-মুলঠঠী। ৩ঃ__মুমলী। ক£নেলতাডো ॥ তৈ:--নিলক্বতলিগড্নু 

অন্বর্থনংজ্ঞা-_“হেমপুষ্পী”, “দীর্ঘকন্দিকাস, “ভূতালী” 

মুমলীর ভেদ-__বাজনিঘস্ট,রচক্ষিত নরহরি এবং ভাবমিশ্র উভয়েই খেত ও কৃষ্ণ 

ভেদে ছুই প্রকার মুশলীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্বেতরুষ তেদ্ মুষলীর পুষ্পবর্ণাহথসারে 

নহে কিন্ত কন্দবর্ণানথারে বুঝিতে হইবে । বঙ্গের সর্কাতর ছা্ছান্বিত আর্দ্র হৃমিতে অতি শিশু 

তাশবৃক্ষাককৃতি যে উদ্ভিদ তালমূলী নামে সুপণ্রিচিত তাহাই স্ব্ামুষলী। ইহার পুশ 

পীতবর্ণ॥ যুল অঙ্থুণিহুলা স্থল এবং ত্র শাখাসুল সমহিত, ইহাই সুষণীকন্দ নামে 



ইজ মুষলী-_ম্তনকী । ২২৮ 

খ্যাত। কন্দের উপরিভাগ কুঞ্জ তত্র বর্ণ, অভ্যন্তর শুত্রবর্ণ। শ্বেতা মুষলীর পরিচয়ে মত- 

ভেদ দৃষ্ট হয়। বন্ধে অঞ্চলের বাজারে যাহ। শ্বেতমুষণী নামে বিক্রীত হয় তাহা 4১973217811 

4১150670675 নামক উদ্ভিদের মূল। এই কণ্টকিত উচ্ছি,ত উদ্ভিদ্, রোহিলথণ্জ, গুজরাট 

এবং মধ্য প্রদেশে প্রচুর জন্মে । ইহার শুদ, পাকান, ভঙ্গ প্রবণ এবং হস্তিদপ্ত তুল্য শুভ্র, ৩৪ 

আদুগ লঙ্থ। মূল, শ্বেতমুষলীনামে বিক্রীত হইয়া থাকে। জলে ভিজাইয়৷ রাখিলে ইহা 

ফুলিয়া মাকুর মত হয় এবং স্থলতম অংশ পেন্সিলের মত মোটা হয়। ডাঃ উদয়্টাদ বলেন 

“্কৃধণমুষলীর শুদ্মূল বর্ণাস্তরিত প্রাপ্ত হয়_-এই বর্ণান্তরিতপ্রাপ্ত মুলকেই গ্রাচীনগণ 

শ্বেতমুষলী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন” প্রাচীনগণ এতাদূশ অসম্যক্দর্শা ছিলেন বলিয়া 
বোধ হয় না। 

উষধার্থ ব্যবহার_-কন্দ। যে মুষশ্ীর বয়স ছুই বদর তাহার কন্দ উত্তোলন 
পূর্বক, কন্দকে উত্তমরূপে ধৌত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখামূল বর্জিত করিয়! বাশের "চিগ্াড়ী” 

দ্বারা টুক্র! টুক্রা করিয়া টুক্রাগুলিকে সুতা দিয় গাখিয়৷ ছায়াশুদদ করিবে। শুদ হইলে 
চূর্ণ করিয়৷ লইবে। পুর্ণ মাত্রা--১ তোলা। 

বৈদ্যকে যুষলীর ব্যবহার | 

বাঁগভট- মুখকান্ডিকরত্তে সুষলী__ছাগীছ্গ্গপিষ্ট তালমূলীর প্রলেপ মুখকাস্তি- 
কর) (ডঃ ৩২ অঃ)। 

বঙ্গসেন__বধিরতাঁয় মুষলী-_মুষলীকন্দ ও সোনরাজচুর্ণ সমভাগ, জলের সহিত 
সেবন করিবে। ইহা! বধিরতার পক্ষে হিতকর । (কর্ণদোগ চিঃ)। (১) কর্ণপালীবর্দনার্থ 

ঘুষশীকন্দ_-নব মুষলীকন্দচূর্ণ মাহিষ নবনীতপহ দিশ্রিত করিয়া ৭ দিন ধান্যরাশির ভিতর 
রাখিবে। সপ্তাহান্তে উদ্ধৃত করিয়া কর্ণে মর্দন করিলে কর্ণপলী অর্থাৎ কাণের পাতা 

বদ্দিত হয়। (কর্ণরোগ চিঃ)। | 

বক্তব্য- -নিঘণ্টতে মুলী “বৃধ্যা পু্টিবল প্রা” ও প্ধাতুরৃদ্ধিকন্দী” বলিয়! কথিত 

হইয়াছে। চরকের “দশেমানি”তে বা অন্তর মুষলীর প্রয়োগ দুষ্ট হয় না। ন্ুশ্রীতের দ্রব্য- 
সংগ্রহণীয় অধ্যায়ে বা ্গীণবপীয় বাক্গীকরণ চিকিৎসিতে সুযলীর উল্লেখ নাই । বাগভটোক্ত 
রসায়ন বাজীকরণযোগে ও মুশলী পঠিত হয় নাই। চঞ্লপাণি, অর্শন্চিকিৎসিতোক্ত ভল্লাত ক- 
লৌহে, রক্তশিত্ত্ন্ত থণ্ডকাগ্ধ লৌহে, তালদূলী প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাবগ্রকাশকার 
রসাদনাধিকারে। 

“শতাবরীদুণ্ডিতিকা গুড়ুচী। সহস্তিকর্ণা সহতালগৃলী। 
»*তানি ক্বত্তা সনভাগধুক্তান্। আজোন কিংবা মধুনাঁবলিহাঁৎ্:॥” 

॥ 



২২৯ যুস্তক-ন্ব্বহ্ধঃ। হত 

এই যোগে তাঁলূলনী বাবহার করিয্জাছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিঘন্ট,কারগণ 
মুষলীকে একবাক্যে বৃষা। পু্টবসপ্রদা এবং ধাতুতদ্ধিকরী বলিয়া ঘোষণা করিলেও, প্রাচীন 

তস্রকারগণ ও ভাবনিত্রের পূর্ববর্তী সংস্রহকারগণের মধ্যে কেহই মুষলীবে, রসারন বা্জী- 
করণার্থ প্রয়োগ করেন নাই। 
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নব্যমত-_তালমূশ্রী, তিক্ত, স্বগন্ধি, বল্য এবং স্রিগ্ক। ইহা দৌর্বালা, ধবজভগ্গাদি- 

রোগ, শ্বাস, অর্শ, কামলা, মৃত্রকচ্ছ,। অতিসার, অতিরিক্ত রজঃআব এবং গণোরিয়া। পীড়ায় 

খ্যবহত হয়। বল্যরণপে ইহা পায়ই স্থগান্ধতিক্রভেষল এবং বৃষ্াপ্রব্যের সহিত সংযুক্ত 

হইয়া প্রযুক্ত হয়। (ক্ষোরি, ২য়: খঃ) ৬৫ পৃঃ) । 

মুস্ডক-_ঘব্বন্দ: | 

ম্ত্বজঃ-_০990105 1২০০৫০5  মলুন্তরত্বজ:, জান্নেন্দাত্ক্মদ্-_ 

০300785 18919505  লামাবন্ধ্বন্ধ:-_-0০)10105 1১011010015 

ঈনন্নন্ঘন্দ£_0)6:05 16711100185 

স্বন্নঘবলা:__-অনুন্বনন্দধ্ঘ__“ঘমন্ি: “আসব্িতা”। লাবাহ- 
সুজহ্য-__“লমহীজা।” পন্ঘদোত্রা,” পুভাভা,” প্যিহ্তমুব্া,ঠ? বন্য" 

বন্কা”। জীবনঁনুষাব্দ্ম__“অনন্বঘ্বন্,” “লভসন্প। 

কফ্বানিজনদাঘাওনিবঙ্গিতিবা স্ীব্মহকতিন্। দিক্মভনহালিষাহস্ঞা 

থ্যাজলিল্গিলাঘলী । জন্র্জ নিন্দতুদ্দ জণায জান্নিহ ভিমল্। 

মিম্ম' বানালবিতবকষতুকদবিদ্বান্তদ্। অল্লন্নীঘলিঘ্ত: | 



ই০ মুস্তক-_স্বুব্নজ্: | ২৩০ 

সঙ্ুল্ৰা দা ল নিলা ছীনা অন দান্বনী। দিলত্হনদদদ্রী 

ঘা অনন্যা ্ববা। নিজা লাবব্জুব্লা তু: জনাতা লন মীনা 

জুন । পিল্নভ্নবানিষাহান্লিন্হ্ধাান্থলামলী আ্মলদ্ন। হাজ- 

লিঘয্ত: | 

স্বঘধী জহ ছিল মাছি নিরী ভীদলদান্বলল্। জলা জদদদিন্লা- 

জ্নহানিবাহন্তস্ন্। বাানসক্জাস্থ: | 

ব্বব্বৰ নিত লানপ্ মাসিহীদলল্। বাজনন্তরধ্ন; | 

সমামন্সী ব্বন্_ত্বত্ব ঝনান্বন্মভীঘলীঘণান্বলীতালাদ (কঃ 

২৭ ক্সঃ)। (২) আনিজাই লক্ব্বব্বন্:_জ্লীনহমত্ববালি £%। 

নিজঃদলজ্ঘা নিলা ক্সীক্ার্ননিবাহ্য্যান্গ | (ছিঃ £০ আঃ) 

(২) ক্সনিজ্বাই বব্বন্দঃ__% ব্ব্বাজপতীঘ। না। এ অন্ধ না দাঅশ্রব্ 

অতন্। (নি; ০ ক্স:)। (৪) জদ্দদিন্ললহাক্ঞন্ লছন্বব্নদ__ 
যভন্বীলকুত্বব্বানা % 1 হৃধ ঘলামৰ কৃতান্ নল্নিহ্সিনিলীলনল্? 

(ছিঃ ৫২ আ:)। (২) অহান্সঘন্জ দিদালাঘা ববব্বদ্_-“জজ ভ্বব্ 
স্মন নাদি হভ্াছীননিদান্ললল্ | হনইন নব দালীত ঘলললামি লভান্তত্র” | 

(লি: ₹২ গ্স:)। (5) জদ্দদিলজী জা ব্বদ্ব'_“টন্ন বন্তৃব্মলবিন্ত: 
বলদী_-4 | (ভি: ২২ ক্স£)। (৩) জদদজন্বলল ঈননম্বহ্বজ্: 

ব্রত. নিভৃত্পনঘীহঘী না। "ব্বংস্বলা লনতলক্ম স্যন্রীল্+। 
(ছিঃ ২২ কস:)। ল্লহজ্: | 

ক্সালানিজাই অ্বত্বনান্__দঘব্তন্জাছ্স ম্বৃহ্বালাঁ নিগ্যনি লিব্যণী- 
ঞ্মধি । 'ীবানগিভ্' নন্ দীন ভন্আাল মত্ত লীন ভ। (তত: ৪০ আ:)। 

২) ছল্সালিঘাই ঘ্ৃত্বজন্-_-“নীহ্ব নাত হল লা পপ অপ্তবলাফ্বনম্??। 
(ত: ৪০ আঃ)। ভ্তম্থুন: | | 



২৩১ হুস্তক_ স্ুহ্ধাজঃ 1 ইহ 

নিভূুত্মা: দিদান্বাঘাঁ লহত্বব্বনদন্_-“% স্মূল মহুলহ্য জা” 
(অবিনলান্দ-ল্দি)। (২) আ্সামন্টুনবা মকব্দ্বব্দ্__জান্দনদান্তব্ধন 
্বন্ন্থ মন্যদিঘা মিভল্ । আলঘনি বদান্িঅলি লহ্ঘমামন্ুল ল ঘন: । 

(লব্ষসীঘ--িঃ)। নকল; | 

ক্মহ্লিনিভর্ণ ব্বব্ধজ:_-“ববন্বল্ *%। ন্রিলান্তঘাদ্দীললহ:+, 1 

(ঘি: ংদ অ:)। লান্লত;। 

আদজাবে বহ্বন্দন্ন_“ভলবকিব্যিলন্তজলুক তব বঘ্বূল ই । 

দ্বীন অযতা স্বন্যাহলন্ডুলি শী; ন্বনয্নল্ঘাঘা: | নব্ব্ীন: । 

মুস্তকের ভেদ ও পরিচয়__ুস্তক চারি প্রকাব-_সুস্তক, ভদ্রমুত্ত ক, নাগরমুস্তক 

এবং কৈবর্তমুস্তক ॥ ইহার মধ্যে ভড্রমুস্তক মুস্তকের ভেদমাত্র। মুস্তক ঘত্রতত্র 

হন্সিলেও আতর বালুকামিশ্রিত ভুমিতেই আনন্দে ব্ধিত হন নাগরমুত্তক নি্গ আর্র 
ভূমিতে জন্মে | ২। ২ হাত উচ্চ ডাটা বাহির হয়, ইহ| ক্রমশ: সক এবং ইহাব অগ্রভাগ 

ছত্রান্কতি। মূল কন্দার্কতি অঙ্গুলিবং স্থূল, অগ্গুররীক্নক তুলা রেখাযুক্ত অতএব ্চক্রাঙ্কা” 

এবং ক্ষ্কর্ণ রোমান্িত। কৈবর্ত সুস্তক জলে জন্মে। নাগরযুস্তকাপেক্া ইহার ডাটা 

দীর্ঘতর এবং তিকোঁণ। 

মুস্তকের ভাষানাম-_বাঃসুতা। কো কেলা। হিঃ--মোথা। মঃ-মোথে। 

ওঃ-মোখ্য। কঃ সুন্তা। তৈ: তুঙমুন্ত। তাঃ_কোরজ  দ্রাঃ_গরমোটা। ফাঃ-_. 

শাদকফী। অঃ-_যুফজমীন্। 

নাগরমুস্তকের ভাষীনাম--ব1- নাগরমুতা। হিঃনাগরখোথা। মঃ__নাগর- 

মোথে। ৫ নাগরমোখা । কঃ-নাগরঘুস্তা । তৈ:--পকহতুঙ্গ 

কৈবর্তযুস্তকের ভাষানাম-_বাঃ--কেউদমোতা, কেন্ুরিমোতা। হিঃ--কেবটি- 
মোতা। মঃকেবড়ীমোথা। ৩:কৈবর্তমোথা ' 

অন্বর্থপংজ্ঞা__ভদ্রমুস্তের-_“ ্বগন্ধি,” £ গ্রস্থিণা”  নাগরমুস্তকের-_ 

শনগরোখাচ" শান্ত পচুড়ালা”” পপিওষুভা৮ পক্রুহাণ ). কৈবর্তযুত্তকের-_ 
প্জলমুন্ত”) জল?) 

উষধার্থ ব্যবহার-__কন্দা্কতি সূল। মাত্রা-চূর্ণ ২৪ আন1) কাথ--৫-১* 

তোলা । 



ইহ মুত্তক-- সুব্বা্দ: | ২৩২ 

বৈদ্যকে মুস্তাদির ব্যবহার! 

চরক-__এগ্রাগ্রস্থে মুস্তক-_সংগ্রাহক দীপনীয় পাঁচনীয় দ্রব্যের মধ্যে মুস্তক শ্রে্ঠ। 

(সথঃ২ংঅঃ)। (২) অতিসাঁরে ভদ্রমুস্ত--বালা এবং ভদ্রমুস্তকের কাথ প্রস্তত 
করিবে, এভদ্দার। প্রমথ্য গ্রস্ত করিরা অতিপারীকে সেবন করাইবে। £চিঃ ১০ অঃ)। 

(৩) অতিসারে মুস্তক-_মুস্তক এবং দ্েৎপাপড়ার কাথ অতিমারে প্রশক্ত | (চিঃ ১০ অঃ)। 

(৪) কফপিন্তমদাতিয়ে ভদ্রমুস্তক-_মাদতায়রোগীর কাসের সহিত রক্তনির্গম, পার্শ 

ও স্তন সনিহিত স্থানে বেদনা, তৃষা, হৃদয় ও বক্ষে বিদাহ এবং উৎক্লেশ অর্থাৎ উপস্থিত 

বমনত্ব ব্ছিমান থাকিলে গুড়ুচী এবং ভদ্রমুস্তার কাথ শুণীচুর্ণযোগে পান এবং তিত্তির 
নাংদের যৃযপহ অন্ন ভোজন করিবে। (চিঃ১২ অঃ)। (৫) মদাত্যয়ের পিপাসায় 

মুস্ত-_ষড়গপরিভাধান্থসারে প্রস্থত মুস্তকের পানীয় তৃষ্ণার্ত মদাত্যমরোগীর পঙ্গে প্রশস্ত 

(চিঃ১২ অঃ)। (৬) কফপিওুজকাসে সুস্ত-_কফপিত্তজকীসরোগী মুস্তচুরণ, মরিচচুর্ণ ও 

মধুযোগে লেহন করিবে। (চিঃ১২ অঃ)। (৭) কফজবমনে কৈবর্তমুন্ত ও মুস্তক- 

কফজবনন গ্রশমনার্থ বিড়ঙ্গ ও বৈবর্তঘুগ্তক চূর্ণ মধুগহ লেহন করিবে কিংবা কাকড়াশু্গী 
ও দুতীচুর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে । 

স্ুঞ্রুত-_-আমীতিসারে মুস্তক _ কুটিত যুস্তক ২০্টা, ভুল দেড়পোয়, ছাণীছ 
আধ-পোয়া, কাণ গরস্তত করিয়া চগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । এই কাথ পান করিলে আমদোষ 
ও বেদনা প্রশমিত হয়। (২) পঞ্ধাতসারে মুস্তক -একমাত্র মুতারকাথ মধুসহ পাঁন 

করিলে পক্চাতিসার প্রশমিত হয় । 

চক্রদ্ভ__বিদৃচীকার পিপাসায় জমুস্তক-_ভুমুস্তকেন্র ফড়দপরিভাষাহগারে 
প্রস্তুত পানীয় বিস্থচীকার পিপাঁস! ও অনুতক্লেশে প্রশত্ত ( অগ্রিমান্য_চিঃ )। (২) 
আগন্ত ব্রণে ভদ্রমুস্ুক-_ভদ্রমুস্তক গবাদ্র হযোগে উত্তমরূপ পেষণপুর্ধাক লেগ দিলে 
আগন্তব্রণ (শন্ত্াদিদ্বারাঁজাত ক্ষত ) নিঃসন্দেহ প্রশমিত হয়। (ব্রণশোথ-চিঃ )। 

বাঁগ্ভট-_অগ্রিবিসর্পে মুস্তক-ঘুন্তককাথ অগ্নিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গে দেছন করিবে 

(বিনর্প--চিঃ )। 

বঙ্গমেন-_অপস্মারে ঘুস্তক- উত্তরদিকৃস্থিত মুস্তার মুল উত্তোলন পুর্বাক বর্ণবত্মা 

গোরুর (যে গরুর বাছর গোর'র সণানবর্ণ ) ছুগ্ধে সহিত পেধণ করিয়া পান করিলে 

অপম্মার বিনাশ পায় (অপশ্মার_চিঃ)। 

বক্তব্য-_চরক, লেখনীয়, তৃপ্তি, কঞডর, স্তম্যশোধক এবং তৃষগনিগ্রহণ বর্গে 

মুস্তক পাঠ করিগ্রাছেন। সুশ্রুতে, মুস্তক, বচাদি ও মুস্তাদিগণে পঠিত হইয়াছে । মুস্তার 



২৩৩ মুলক- লুক! হ্হহ 

সুশ বরাহুগণের প্রিক্ খাগ্ধ  মৃগগ্নাবিরাম বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন---”বিশ্ন্ধ* ক্রিয্বতাং 

বরাহততিভিমুন্তাশ্মতিঃ পুলে? » 

40010709 জা 038৪ 96 07/28522287245 -701501001560 াএহভ1০ 

05770109900 3010001206 210 01500550505» £1৮60 12 55155 055050513, 

0181017052 204 00155 5 2150 07 0712790210911 200. 070701777088 2552. 

৪817098955৩ 05৩ হি) 056০5 2159011500০ 60০ 05855 (২ 

20001575011 6532) 

85001005800 05865 ০£ 02145 22৮422875 _রিগুতজাচতে 00১0০ ২০০ 

50071801105 2159 981661701৮5 85550 00970101759 01)097310 0৮6150591081578, 

2070. 00187290761)15 01 05 09615 [0 00710 ৮৪75 16 10115565 10115. 900 

17686 01076 9০9৮ 1015 8159 0580] 10 2550013 200 95. 21701391777177810 107 

1901900 (₹ বৈ (00০1075০111, 0632) 

নব্যমত-_সুস্তক ঘশ্মকারক, দৃত্রকর স্গিগ্চ, উঞ্ণ এবং ভন্শ্রাবকারী | ইহা অর, 

শ্রহণী, অতিসার, বিস্থুতীকা, পাথরী এব* বিলম্বিত প্তু কি*বা খতুরোধে বাবহত হইয়া 

থাকে। সন্যঃ উদ্ধৃত মুন্তকমূল পেষণ পৃঞ্ণক ভ্তনদেশে প্রলেপ দিলে স্তন্যশ্রাব বদ্ধিত হয়। 

(কোবি, ২য় খঃ, ৬৩২ পৃঃ)। 

নাগরমুস্তক-_ খত, সুগন্ধি, পাঁচক এব" রসারন। ইহা বরখদাধ, জীর্ণনর, গ্রহণী 

ও অনীর্ঘরোগে ব্যবহৃত তয় ॥ জীর্ণ্রে ইহ। সেবিত হইলে পিপাদা এব" দাহ নিবারণ 
ফরে। উদ্দরগত শোখে মুস্তক হিতকর। ইহার কীট বিনাশিনী শক্তি আছে। (ক্ষোরি, 

হয় খঃ। ৬৩২ পৃ) 

মূলক-_নুলদলূ। 

ভুতন্দন্--1২9101121005 5901৮05  ক্সক্য মহা" _ব্বাখাল্নবভুত্তজ্মস্, 

কভ্রেলন্ল্, সিহতরুলম্। 

০৪) ৫ রা ঞ 4৫ ঠ ঞ 

স্সন্দঘ অন্া:- ঘৃন্য হীছন্ুলব্দদ্,৮  “ ভীঘদলনল্, 
প্মন্নুন্,” পক্বিত্বদ্৮ “মিক্দীদ্ধলন্” ॥ স্রান্যাহ্রমূঘন্দন্ত__ 

পুজনুলম্,? পনিস্থাজন্হন্ঃ? পনহন্মঘম্” | জ্্রলহঘ-_“অলছল্+” 

পযন্ত” ॥ 
৩০ 



ই মূলক-_লুব্বল্। ২৩৪ 

লুক যব নিভদ্দি নীছ্ঘলাললিকীন্ন। নহইন ব্িত্র ক্িব্পস্ব 

জাতুঘ্ জদ্দনানব্বন। লিভীনম্ন সুচী নিসহীসন্বৰ অস্ব। লাবাভ্ঞ 

লুব্বক্ী নিন তথ্য হ্ন্বহীনল । জছনানন্লীন্ হ্যা" লাঘব ঘা 

অহ । ক্সাতবীমুত্বজন্্ লিকী নিপা জতুতী লগা । পিন্নানিবীঘি 

জন্দন্কা হয: ব্আন্বানলাজলস্। ঘল্নন্াহী ভরি ভাত: ৷ 

নুত্রর্ীনীব্যব্বঘ্মত্ব জন্য আান্িীঘনম্। ভৃষ্ীনহ্যক্ন্হীম- 

নান ক্দিহ যব । ন্লাব্দান্্যাজুন্বজ্মজৃ ঘীঘ্ঘ নহু ক্ন্যহীঢলমূ। 

জদ্দনানজ্জনীন্ য্ব' লাইভ আন্বজ অহ্ল্। ভ্যক্ভরন লত্ুীঘ্ঘত্ 

আদ্দনানক্লানন্ল। হুল্্ হীনন্কত্বত্ব তৃষন্ম হুজানাঙ্মনল্। দিলু 

জতুদ্যত্ব স্নানানিকীসন্তন। জুজনিঈসম্বকাা: যী নীহ্বঙ ত্ 

নিনী মন্তহন্জতুহর্ধ, ুলহীনাদক্কাহি। আ্বাধাক্জ:জাবহ্াক্মলঅলজনব্বলা, 

লালিসৃন্বালঅঘ্ল্। অব্ত অন্যত্র ক্ন্ নবনিন্রানি্ঘ*, লুব্লল নানালা 

বআন্। ভছ্থ জীব্ম্ব জীদ্ধসহুত্বহিনল লিভ, ভাক্দিন্নাভকাতি । আসা 

বসা কহ জদ্দদননন্বৰ, ন্ধীনন্ জত্হ্বল্। জু: ঢাম্লজিতণী বিন্ 

বহি নিনন্ন, ঘিননাক্বাভজীদল্। এনা ঘা নব জহম্রঁ বিনন্দহ- 

লবজ্ন্, রসনা নম্বন। দল্ী ঈভীমমৃব্বপঙ্ঘলনঘ্বহিনল্, আুব্লক্বপাহি 

ভুতল্। বাজলিঘবত: | 

তবঘুবুন্ধ ভৃত্য হ্আাব্ হন্ম আন্ত ছ দালন্। ভীনলতন্থ 

জ্লহন্সাঘ্বনিলাম্মলন্। লানিজালব্তবীমপ্প লঘলালঘলাম্মনল। ন্ল্ 

নহ্ন হুীহ্ হয হীলঘসনুল্। ব্ন্বব্িত্ নইন হ্যা হীনলঅ- 

নিনাম্মলদ। জানদল্াক্ম: | 

লুক ঘ্বক লিভ্মি নীঘ্ঘলাললিভীনজন্। নহইন বলস্তদেন্ী ছিব 



২৩৫ সুলক-_লুকন্ধলূ॥ কা 

জদদজন্বানপিক্মজিনূ। স্যক্জ' লিবীদসলন হীঘর্দ বজিলন্ । ন্ষ্খ 

নক্দসি্প্ নন্দন জদ্দবানলিন্। হাজনন্ত্রন: ৷ 

মা্থী বীঘ্বব নত নিকী্দ লাহনাদছন। ব্বিন্ধনিন্ নিজ এ 

নূল্রব্ধ জন্গবানজিল্। শ্বান্থী ন্ব্রলন্ধ ব্মীন্মী বান্্লাইীনা দ্বিন: 

বহনিঃয্যনন্াহা ্ব বীলধিন নহদিশ্িলাল্! বলে: ২৩ ম্মঃ। 

জহ্দাগন্ সুল্দদ্__এস্যদ্দদ্ুলনঘিষ্টঙ্গা এ ভীকহীন্ ফীতী- 
জনঃ”) (ঘি; & শ্রঃ)) (২) ক্লু ঘত্দদুলক্দন্__প্যক্দদুজমূ্ 

না ক ছামন লা বৰ হাত হুদ্রতন শিলিস্সিনদ্” (দঃ & আম )) 

(২) দনাস্ডিজাাঁ নুনন্_“ন লুলন্ধানলা হু € লীজঘিন্*। 

(ছিঃ ৫০ ক্সঃ)। (৪) ন্ল্নিনিদর্ণ লুলক্ধন্--এন্তব্বীদ্যমা সবিক্নান্থা 

ক স্যক্নলুব্জবত্য” (লিঃ ং৫ ক্স:)। (২) গীঘ গ্ান্াপ' হত্ললজাল্ 

৭৫ শুজ্জল্গ ঘতীন্ব & আজাহিলা মাজমলিসম্মব্ল্ণ” । (ছিঃ 

২৩ ঘঃ)। জদ্দ্সীঘী নুলক্দদ্_- মন্বন্বঘান্দুলন্দনীমধজ?” 

(লিঃ ₹৩ আঃ)। (২) ছিন্ধাপতনায্ী: আবকদনুতবদন্-_“মযবুন- 
বুধ স্টিজানবালিনাব্যা” (মিঃ ২৫ ক্স£:)। (৩) লালল্দাক্তিবাঃ 

সহনাঘণ ভুন্দন্_-”৮ আবুল ত্তহিণত্যক € ম্মহ্মন নালজানন্ 

+৮ (ছিঃ ২২ ঃ)। লহ: । 

আখাত্যউ আুন্দন_”% বুনন্য লব + কহ, উপ্ত: ততঃ 

জনদুষেশ (হস) গ্স্থন: । 

জদন্ালালব্ী ওত ল্ুত্রদ্__তন্ুন্দমুদত্ত জদেহানাকাজী 

স্কিন: 1 (তব-ছ্িঃ)। (২) ভি লন্ববীলন্-_“মিক্বহিযেল 

স্বঘিভ' লুলজনীল বদন: ঘি্ম £ লাম্লি” (কত ছিঃ)। 



হ্হ ঘুলক-ন্ুুজন্। ২৩৬ 

(€) গীনদিব ঘজ্লুজন্-_“ঘ্ব্দনুজনৃব্য £ | লীজর্ন ষল্লহা 

জাঙ্ঘল্” | (আীনদিন্ল__লি;)। ললাহৃল:। 

নিভূক্না নাবলুব্ন্দ্--“নাভলুলত্ নত জাঘ; দিজজীনুষ্যুন: | 

'নিভ্বলীনাস্গল: দঃ জনতহাব্লনিলক্রল; | (আলীষ্ট-__লি:)। শানসল্গাস: | 

মূলকের ভাবানান__ বাঃ দৃআ। হিঃ _মুরই | মঃহমুঠ্ঠী। শত মুলা। 

কঃখুলঙ্গী। তৈঃ -শৃতিদস্পা। ফাঃতুখ। আঅঃ-ফজল্ বজ্রুল্। ইং গার্ডেন 
ব্যাঁডিশ্। 

গৃগ্ভনকের ভাষানাম_হিঃ ভ্গলীগাজর । সঃ রাণগাজর | ওঃ--পতালু- 

গাজর 'সঃ_জজাঁরবীরং। কী£_গজরেদন্তি | 

অন্বর্থবংভ্ঞা-_সুলকের-__দীর্ঘমূলক,” “দীর্ঘপত্রক,”  “শঙসুল,” প্রুচিয্য,” 

“শিক্দীকন” | চাণাখ্যগুলকের- স্থলসূল৮' “্নহাকন” মরুন্তব” | গৃপ্তীনকের 
__দ্যবনেই)” দ্বর্তূল” । 

সূলকের ভেদ-_ধন্বন্তরীয়নিঘণ্ট তে দৃক, চাথাখ্যদূলক এবং গৃঞ্জন ভেদে 

তিন প্রকার, ব্রাজনিঘণ্টতে মূলক, চাণাখ্যণূলক, গ্রঞ্তন এবং পিওখুলক ভেদে চারি 

প্রকার এবং ভাব প্রকাশে লণুদুলক এবং নেপালদূলক ভেদে ডু প্রকার মৃলকের উল্লেখ 

দু হয়। গ্রপ্জন এবং গৃঞ্জ্ এক নহে- গ্ৃপ্ধন সুলকভেদ, ধনস্তরি বলিগাছেন__“তৃতীয়ং 

সুূলকং চান্তং নির্দিষ্ট তচ্চ গঞ্চনন্। গৃগ্ঠারকে গাজর বসে। নিঘণ্ট,দয়ে গৃঞরের 

গুণপর্য্যার় পুথক্ উ্ধিথিত হইয়াছে । 

ওবধার্থ ব্যবহাঁর-__পত্র, কন্দ (মশক ), পুষ্প ও বীজ। 

গাত্রা-_পর শাকার্থ বাব্হত হয়| শুদমুলকের ক্াথ ৫--১০ তোলা । আর্জ- 

সূলকের ন্বরন ২_-৪ তোল|। পুষ্গচর্ণ ১৪ আনা। বীজ প্রায়শঃ গ্রলেপার্থ ব্যবহৃত 
হয়। গৃগ্তনের মাত্রা প্রার মুলকবৎ। 

বৈগ্যকে ঘুূলকের ব্যবহার । 

চরক-_শুষ্ষার্শে ঘূলক-_শুদ্ধ মূলক জগ্গে বা কাজিতে পেবণপূর্বাক উ্ণ করিবে 

_ইহা পোষ্রলীবদ্ধ করিয়া তদ্দার! শু্ার্শে অর্থাৎ যে অর্শের বলি হইতে রক্তত্রাব হয় না, 



২৩৭ মূলক- নুতন । ২৩ 

তাহাতে শ্েদ দিবে! (চিঃ ৯ অঃ)। (২) অর্শে শুফমূলক-__অর্শোরোগীকে শু 

সুলকের যুষ কিম্বা ছাগলমা*সের যুষের সহিত শুদ্মূলক ঘুধ মিশ্রিত করিয়। পান করাইবে। 

চিঃ৯ অঃ)। (৩) প্রবাহিকায মুলক-_আন পরিপক হইলেও যাহার বুস্থন এবং 

বেদনার সহিত পিচ্ছিল ও অল্প অন্ন বারন্বাই জাম শ্গিত হস তাহাকে মৃলকষুষের সহিত 

পথ্য দিবে (চিঃ ১* অঃ)। ৪) গ্রন্থিবিদর্পে যূলক-_-শুদমুলক জলের সহিত পেষণ 

করিবে। ইহাকে ঈবহষ্ করিছ্জা এতদ্বারা গ্রাস্থবিসর্পাত্রান্ত অঙ্গ প্রহিপ্ত করিচব। 

(চিঃ ১১ অঃ)। ৫) শোথে শুপ্তনক--গৃঙ্গনক নামক মুলক বিশেষ শোথরোগীর 

পক্ষে শাকার্থ পরশ! €(চিঃ ১৭ অঃ)। (৬) কফশোথে মূলক-_কফভশোধ 

রোগীর শোথযুক্ অঙ্গে শুদমুলকের কাথ সেচন করিবে । (চি* ১৭ অ*)। (৭) হিক্কা- 

শ্বামে শুঙ্মুলক-_শুদমূলকের যৃষ হিক্কাশ্বাস নিবারণ করে। (চি ২১ অঃ)1 

(৮) বাতজকানে মূলক বাতকাম রোগীর পক্ষে মুলক প্রশস্ত । (চিঃ ২২ অঃ)। 

স্ুঞত-_কর্ণশুলে মূলক-_মুলকের ঈষদুষ শ্বরস বার! কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণের 

বেদনা প্রশমিত হয়। (উঃ ২১ অঃ) 

চক্রদত্ত--বাতকফাত্সক ভবে মূলক--বাতশ্লেম্স জররোগর পঙ্গে কুদ্রমূলকের 

যুষ হিতকর। ( জর--চি*)। (২) নিখো মুলকবীজ--অপামাগের মূলের রসে মুলক 

বীজ্গ পেষণপুব্বক সিগ্সে (ছুলিতে) প্রলেপ দিলে ছুলি আরাম হয়। (কুষ্ঠ_চিঃ)1 

(৩ শীতপিতে শুপ্মূলক-খতপিতরোগীকে শুধধমূলকের যুষর সহিত অঙ্গাদি ভোজন 

করিতে বলিবে। (শ্ীতপিত্র_চিঃ)। 

বক্তব্য-_পুব্দে বলিয়াছি ধন্বস্তরি এব* নরহপ্লির মতে গৃ্রন একপ্রকার মৃলকভেদ। 

গৃ্নর এব গৃঙ্গন পৃথক্ উদ্ভিদ ণৃজরকে লাকে গাদ্দর বলে। ভাবমিত্র কিন্ত এই ভেদ 

রক্ষা করেন নাই তিনি বলিক্াছেন “গাজর* শৃঞ্জন প্রোক'”১1 এক্ষণে প্রসঙ্গবশাত 

গাজরের খধ লিখিত হইতেছে গাজরের লাটন নান 108799 08০9. গুণমঙথন্ধে 

ধ্বস্তরি বলেন--“গর্জর* মধুর* রুচাং কিঞিৎ কটু কফাপহম্। আম্মানকুমিপূলক্ন* দাহ- 

পিগজরাপহম্ 1 নরহত্সি বলেন-_-”গর্জর* মধুর* রুচ্য* কিঞিৎ কটুকফাপহম। আদান 
কমি শুক্র" দাহপিত্তহ্যাপইম্*। ভাবমিশ্র বলেন-_-স্গাছর* মধুর তীন্ম* তিক্রোফঃ” 

দীপন” লঘু। ল'গ্রাহি রকপিত্রার্শো গ্রহণ্ী কফবাতন্রিৎ । 

00385658085 27 22772%245 54258575555. জান 1০০৮ ০০9651 জ 

7850 011, 2 38102365665 ০0150015011, 25559981805 20050045660 010 7706 



ইইছ মুলক- ন্নুত্ানাল্। ২৩৮ 

01115 50109017155 2170 125 070 19910 01790151105... 16 001007175 901101)107 200 

[10951310010 201৫. 

80110119200 0969 --০]01)0 50005 21)0 10205 770 01117100107 12737062170 

1101010011566, 10070100015 ৪৯০৭ 29, 81) 00110 ৬০০17010. 4১1112115০1 

00 1012170 নাট 0550 13 000119 01509505 20110 11) ০8505 ০0 272৮]. (1, 

[00157 01, 1150 63 7, 

00115016061)65 ০7 494,075 04797. 1906 00170911150810610) 1)0010- 

০8710017011) 50581, 0900017)016709001 ০0101১0011)0 2170 ৮০18010 011. 10 

016 ০010701705 59180110 011 870 21:00 011. 

40610705 800 10569 17010 90101012106 1732050)0070111006) 21001501১10, 
01016002170 ৫10100172509200. 2১5 2 01801061016 15 21৮০7) 17 17010177106 

200001005, 0101955, 50410075710 75170110170)02, 20015 9010100509০ 0 

105 ০0170210115 0170 ৮০170110011 ৮110. 20151909711 011901 11)017615009 90010- 

(0105 ০01 016 1510172)/ 01100 0100 033০0101725 2170. 7101501১010 2. [900111০৫ 

90161799615 0320 (০ ০077006 000610 01501121005 001) 020077) 001170710) 

50765। ০8101710108, ৫০১ 01)0 17001 15 52001)211770 27702011910. 1100 50009 21৫ 

5810 60 ০8050 0১970100. (২. বি. 11707)--৬০1. []., 09. 286). 

নব্যমত-_মূলার বীজ ও শাক, দৃত্রকারক, সুহ্রেচক এবং অশ্ারীসঞ্চয় নিবারক | 

ইহার কি মূল, কি পত্র, কি বীছ সমন্তই মুত্রসম্পর্ধায় গীড়ার় এবং পাঁথরীরোগে বাবহৃত 

হইয়া থাকে। (আর, এন্, ক্ষোরী, ২ এণ্ড, ৬৩ পৃঃ )। 

গাভর-_ফল) উ্, বুদুরেচক, ক্সগ্, পচননিবারক, মুত্রকারক এবং ত্সআববদ্ধক। 

মুত্রকারক বঙ্গিয়া ইহ সুরের (151070)5) উত্বেজন হেতু জাত গীড়া, শোথ, মৃত্ররুচ্ছ, এবং 

বিলগ্বিত খতু কিছ্বা রজোরোধে ব্যবহ্ৃত হইয়া! থাকে । গাজরে নে তৈল আছে তাহারই 
খুণে গাজর এবংবিধ গুণবিশিষ্ট। পচননিবারক বলিয়া গাজরের পুণ্টিশূ, পাচড়া এবং 

কদর্ধ্য ্দতের আব ভাস ও ক্ষত শোধন করে| সুল_ শর্করাবহুল এবং ভন্দণীয়। বীজ-_- 

গর্ভআবকারী বলিগ্সা প্রচার । (আর্, এন্, কোরী, ২য় খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ )। 



২৬৯ ৯২৫ 

মূর্বা__নুজা। 
নুন, মন্্রযঘা-_520090৮1612., 265120109 

ঘৃন্বাগ্রল্জননবাঁলল্- “নুন অলবৃষীঘনীব্যা কৃত হলি 

ভীঙী” (ভললম্য নমঃ জুঃ ই ক্স: )। 

লুনা জান্তা ন্বীঘ্যা দ্হীমন্বদ্দনানজিন্। জ্বস্ব্তঅলীলদ্ব- 

বিমনতবহনাজ্সিনী । অ্ল্লন্াবীতরদিঘঘহু; | 

আত নিজা জদাহীছঘা স্ছীলজদ্দঘানভূন্। অলিসলন্বভাহি লিল- 

ভ্অবন্থাহিত্া। হাজলিঘবাতু: | 
বু বহা হব: জ্ান্ছ্িজা দিল্লাব্রনভন্ধলন। লিহীদভহ্যাদছীম- 

জধ্তুজ্ভভ্বযানস্থা। জালসলাস্: | 

বনী ন্ত নুস্থখী নব্যা জজানালালঘাল্ অবল্। ভাজনক্রন্ঃ 

পিশ্লঅনলল লুতী--"্লুঘী নঘা লব্ুলঘানলিল” (লিঃ ২২ ক্:)। 

দ্নহন্: | 
কির ৪ ৪ রর 

অ্জ্নহ নাঃ লুঝীঘা ইনানাব্হি। জনা নিতিবল্ 
জল্রা িযননভলবান্বদ্” | (ভঃ হত ক্স:)। ভুক্ুল: | 

লন্নহীবী লুলা-_কীনীত ঈন্মধ ঈষ্ধ বাবু নষীবল্ল। জাজ্মপালি 

নিভু" হ্আহৃঘট; যুললিনাহ্যস্। (লিলবীম-ন্থি)। ব্ল্পবীল: | 

মূর্ববার ভাষানাঁম-_ বাঃ ্ থচীমুখী। বোড়াচক্র। হিঃ-চূর্ণহার, মর্হরী। মঃ- 

মোৌরবেল। কঃসুহরপি। তৈঃ-যাগচেষ্ট,। তাঃমনল্। কাঃামারহরী। 

বর্ণন- নূর্ধার কাশ নাই। যুল__কাধারাতি শব শদার্থে আবৃত শাখাবুল 
কণিষ্ঠাস্থলিবৎ স্থূল এবং মৃত্তিবাভাস্তরে দূর গমন করে। পত্র- দীর্ঘ অপ্রশস্ত, পত্রের 

ছুই ধার সঞ্কৃচিত হওয়া পত্র সমতল নহে, যেন কিঞ্িৎ ঠোঙ্গার ধরণ, পত্রের অগ্রভাগ 

কন্টকাক্তি, গোলাকার এবং ক্রমে সুত্র, এইআন্ত স্তীমুখী নাম, গাচ ও ফিকে হরিঘর্ণের 

রেখাঙ্কিত। পুষ্পী__মধ্যমাক্কতি হরিদাতশুত্র। ফুল-_ক্লারাক্তি এবং পর নিশ্ব,বৎ্ 

পীতবর্ণ? 



২৪৩ মূর্ববা_ ভুলা । ২৪০ 

ওধধার্থ ব্যবহার__কন্দ। 
মাত্রী_-কাথ__৫--১০ তোলা । কক--১--৪ আান|। দ্বরস-- ২২ তোলা। 

বৈদ্যকে মুর্ববার ব্যবহার । 

চরক-_পিত্তজবমনে মূর্ধা-_তগুগোদকের নহিত পেষণপুর্কাক মুর্বামূল পান 

করিলে পিত্তজ্বমন প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৩ অঃ)। 

স্থঞ্রুত- _সর্ববজ্রে দূর্ধ।মূর্বার কাথ সর্ববিধজরনাশক। ইহা বিশেষতঃ বিষম- 

জরে প্রশস্ত । (উঃ ৩৯ অঃ)। 

বঙ্গসেন_নেত্ররোগে মূর্ধা-_সৌবীর (কাজি বিশেষ ) সৈন্ধবণবণ, তিল তৈল 

সমভাগে মিশ্রিত করিয়া! কাঁংস্তপাজে স্থাপন করিয়া মূর্বা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে । এই ওুঁযধ 

নেতোপরি প্রলেপ দিলে চক্ষুর বেদন! 'নবৃত্তি পায় । ( নেজরোগ--চিঃ )। 

বক্তব্য-__পূর্বাচাধ্যগণ প্ধঙ্গ গুঁণোপবোগা।” (ইহা হইতে ধনুকের গুণ প্রস্তুত হয়) 

বলিয়৷ মূর্ধার পরিচয় দ্রিয়াছেন। চরক ঘূর্ধাকে ্তস্তশোধনবর্গে পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রত 
ইহাকে আরগ্ধাদি, পিপ্লল্যাদি এবং পটোলা দিগণে পাঠ করিয়াছেন । 
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২৪১ এ 

মেষশূজী_ নদস্যরী । 
অলস্ন্সী, লদস্বরী--09010253155568, 40596725 

00101117205 

্স নহ:-শ্বিন্ধাতী_-£90161129 710102102. কদেহীলক্া হন- 

তম্ন্ক্ছা হলিতানলবজী ঈনস্যত্রী পু: (হজহা:)। 

আন্নঘন্সা:__“লিনন্ত্া” “তা, প্ষকদ্া” । 

ব্সলস্মত্ী ছিলা ব্ন্ঃ বীদতঘ্ঘানলীজবন্। আস্থা কআতনন্থীমা- 

নিক্সাধাশিত্তত্তন। অল্বন্ধবীযলিঘব্ত: | 

জঙ্গী জহুদ্বিজা দ্াঃুক্সীজলিন্। ছা আবিসুকীন- 
বিঘলসাঘান্সিজজিন্। বাজনিঘব্তু: | 

মিনস্যত্ী হব নিজা নানজা হ্বাঘানপ্টন্। হত্বা দাদি জহুব্রিজী 
লবস্বান্িযুন্তন। বদস্ত্রী দন্ত নিঈ জ্পলপ্বন্দজ্দঘ্যন্। হীদল 

হ্রঘল জাধজনিলন্মমিলাদদ্ঘন। লানগক্াম্য: | 

ক্সভ্পন নিনঝব্ত্ট নঘস্ত্রী_-ণ্ঘক্রল পদস্থক্লহ্য % (জঃ £ সঃ)। 

€) জাদীন্ঘিন ক্সিবীতাবী লদশ্যরী__ণ্কৃহত্যলন্া বাসি লঘু ঘ 
মা লিদক। গ্ঘান্যানিন জনা জন্দী ছুলমান সবীজধন্” । (ত: ২৫ ব্স)। 

নুস্থুল:। 

কআঅন্ঘু নদস্থন্ী__এ্দজস্থরীলহানজ্দ জানুন অঃ দিক্ । হত 

হান্দীন্তত্তরত লহ্যব্যাত্য ববান্ুযাঃ” ॥ (ছিঃ হ ক্মঃ)। লাভ: | 

মেষশুগগীব ভাষাঁলাম-_বাংমেভাশিলে | হিঃমেঢাবিঙগী । মং মেওকহমী। 

8 মড়াশিক্গি ! কঃউরিক্মর। ফাঃকিনত। অং বর্কিস্ত। 

মেষশৃঙ্গীর অস্বর্থনংজা_ভিজহুফা৮? "চনুস্াঠ পরপর ॥ 
৩১ 



২৪হ্ মেবশৃঙ্গী_ বদস্ম্রী | ২৪২ 

বর্ণন-__-মেষশৃঙ্গী আসম্ন বৃক্ষাদি পরিবেষ্টন পুর্বাক বন্ধিত হয়। ত্বকৃভেদ করিলে 

আঠ! বাহির হয়_ইহা পতি"? নামে শানে প্রসিদ্ধ। পত্র-__লঙ্গা, গোড়ায় চৌড়া, 

অগ্রে সরু, গাঢ় সবুজবর্ণ, উপরি চিকণ, নিয়ে ফিকে রঙের। পুষ্প-_ দ্র, গীতবর্ণ, 

শ্বেতবর্ণ পুংকেসরের বর্ত,লাকতি অগ্রভাগ গীতবর্ণ পুষ্পের উপরি অবস্থিত থাঁকিয়! যেন 

বর্ণের উপর মুক্তার মত শোভা পায়। সুল-_কনিষ্া্ুপি তুলা স্থল, দেখিতে 'অনস্তমূলের 

মত স্বাদ কটু ও লবণাক। আর এক প্রকার মেষশূর্গী আছে যাহাকে বৃশ্চিকাণী 

বলে। খন্বন্তুরি বলিয্ীছেন “দ্বিতীয়া দক্ষিণাবর্ভা বুশ্চিকালী বিষাণিক1” | পুর্বে বলিয়াছি 

মেষশূঙ্গী আশ্রয়তরুকে বেষ্টন করিয়া থাকে । মেষশৃঙ্গীতে এই বেষ্টন বাশাবর্ অর্থাৎ 
মেষশৃর্গী আশ্রতরুর বামদিক্ দিয়া তাহাকে বেষ্টন করে এবং বৃশ্চিকালী দক্ষিণাবর্তবনী। 
অগ্রিচ বৃশ্চিকালীর পুষ্প শুত্রবর্ণ। 

ওউধধার্থ ব্যবহাঁর-__সুলত্বক্। 

- মাত্রা চূর্ণ ২২ আনা। 

বৈদ্যকে মেষশূঙ্গীর ব্যবহার | 
স্শ্রাত-_বিষসংস্ষ্ট অগ্জনে দেবশৃঙ্গী-অঞ্জন বিষদুধষিত হইলে উহার ব্যবহারে 

তনধত্ পর্যন্ত জনিতে পারে। এই দৌধ দূরীকরণার্থ মেষশৃদীর মূঘের রগে নেত্রে অগ্রন 
করিবে। (কঃ১ অঃ) (২) কফজাঁত শিরোরোগ বেষশৃদী_মেবশৃদ্দীর মৃলত্বাকে 

বসি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিলে কফদাত শিরোরোগ নিবৃভ্ভি পাঁয়। 

' * “বাগ্ভট-_অর্শে দেবশৃঙ্দীযূল__সিদবার্ভাকু গুড়ের মহিত ভোজন করিয়া পশ্চাৎ 
মেষশৃর্দীমূলের তবকৃচূর্ণ ছা'ীঘুত্রের সহিত পেবণ পূর্বক পান করিলে অর্শ নিবৃত্তি পাঁয়। 

( চিঃ ৮ অঃ)।, 

' বক্তব্য-_-চারক "্দশেমানি'ততে মেষশূদদী পঠিত হয় নাই। সুরত ইহাঁকে বাদি, 

গণে পাঠ করিয়াছেন। নিঘট্টদ্বয়ে মেষশৃঙ্গীর পর্যায়েই অহশূর্গী শন পঠিত হইয়াছে 
ইহার পৃঃক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু রত বরুণাদদিগণে মেবশৃ্দী 'ও অজশুঙ্গী পৃথক্ গাঠ 
করিয়াছেন-_টাকাকারগণও পৃথক্ অর্থ নির্দেশ করিগ্াছেন, এস্থলে 'সজশৃঙ্দী সম্ভবতঃ 
০0179 ০ম. আসর! নিঘণ্ট,নতানুগারে অজশৃ্দী শব মেষশূর্গীর পর্যযাররূপে পাঠ 
করিয়াছি। এবং বৈগ্ধকে ব্যবহারও এভদনুমারে সংগ্রহ করিঘাছি। টাকাকারগণ 

কচিৎ মেবশৃগীর অর্থ কর্কটশৃর্দী নির্দেশ করিয়াছেন বটে কিন্ত এততদ্রভয় পৃথক বস্তু । 

প্রামাণ্য নিঘণ্ট,তে কুত্রাপি মেষশৃ্গীর পথ্যায়ে কর্কটশৃ্গী কি কর্কটশৃ্দীর পর্যায়ে মেষশুদী 

পঠিত হয় নাই। 
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নব্যমত-েষশৃঙ্গী কষায় দীপন, পাচন এব ন্গিপ্ধ। ইহা অর ও কফরোগে 

ব্যবহৃত হয় | মুলত্বৃচূর্ণ এরও তৈলনহ মিশ্রিত করিয়া সর্প এব” কীটদট অঙ্গে লেপ 
দেওয়। হয়। বৃদ্ধিপ্রীপ্ত যক্কৎ ও প্লীহার উপর মেষশৃষ্গীর পত্র পটার মত স্থাপন করা হয় 

পএ চরণ করিলে কিয়ংকাঁলেব জন্য চব্বপ্িত/র জিহবা শর্করাতুলা মধুর এবং কুইসাইন 

তুলা তিজবস্তর স্বাদ গ্রা€ণ করিতে পারে ন1। 

যবানীত্রয়-_-ঘনানীনমল্। 
অন্ানী, হীছ্ন্ধ _-750005 2১3০9905 0এএ) ০০৮০- 

০81 আজনীবা, লন্মহনালী_56561) [1)070017) যাবনী যল্ালী, 

স্তানালী অল্বালী--007100) 3১180019600 

বন্বপণবন্সা:__যআান্মাঃ_হীঘনী,” আালাহি+৮ *ুলন্তী” 
ব্নীক্পমন্ধাঃ” পিহিনলন্তিনী” ॥ ক্সললীহাবাত _প্তিস্বলন্থাও” ভিন্ন 

হলা” | মানলীমঘান্্াঃ__িদ্দা”? “নিহজ্যাহিত্বী | 

জনালী জত্রনিকীঘ্যয লালকইত্মছিসালবান্। স্বন্তি হ্যজীহব যুক্ধ 

হীদযন্যাচ্ ঘালবম্। অনালী আান্লী কন্যা ক্মা্িত্বী লাহিলী জাত । 

আ্মললীহা  মৃত্রঘী নিজীহ্যা ক্বানলিন। দ্িজাএত্লানাকৃদছি সল্লি 

দিনিজিন্ অস্মিভীঘনী। অল্লন্বীম্বনিছবত্তঃ । 



২৪৪ ববানীব্রয়-_অনানীলযম্। ২৪৪ 

আনালী জহনিজীছ্যা নালা'ক্ত্মলা্লী। মুক্বামানজলিন্ডুছি- 

নী হীষনী হত্যা। আজলীহা নন্রন্ঘ্যা হ্যা জনানস্বানিঘী 

হম্বিজ্ধনূ। সুক্রাক্মানাবীন্বনলতহামঘলাম্িনী দন । বানি: । 

অন্যালী দান্লী বন্যা নীছ্বীঘ্যা জত্ুন্জা ভদ্ব:। ভীঘনী ভব নগ্া 

নিল্লা দিন্লন্বা নান্নিসৃত্রছন। নালক্ক্বীহ্হালাম্বুআদ্রীছন্ধলিপহ্যন্। 

ক্সজলীহা ন্বতৃত্বীছ্যাহীঘলী জদলানন্তন্। ভদ্যা নিহাছিনী দঘ্যা ভা 

নত্রজ্মহী লন: । ললামমনদন্হিস্িজ্ানলক্তিক্জী স্বন্। নাহ্জীন্ধ- 

অনালী সত বনানীবভঙ্ী যুব: । নিঞ্জান্ দান্বলী হত্যা ন্সাস্ছিখী 

নাহিনী য:। ালদল্মাজ; | 

অন্জালী জীন্ঘমুক্ঘী কন্যা দিশাব্নিন্নাহিতী।| লীহয্বলন্বাঘস্ী 

জমীলাস্বন লাসিলী । হাজনন্ত্রল£ | 

ক্স অলানী_-%% আীপ্তষন্ললাজীহীচ্যজী দ্রিলন্”। (লি: 

শক্সঃ)। ল্তহজ্ঃ। 
2) 

1 কুল্লী্ী লানী-_“ঘনানীত্ব নন্বাঁ হালী হুন্ননুী ল্ল ছাহ্তীন্ 

(ছি: ৪৯ :)। (২) মাল্যুঘিত্রন্দাঘাঁ অলানী__“হিনা হালী অনান্য 
বৃত্ত সপ্রাঘ ছিনয্” | (লি ৪২ ক্স:)। স্কাতীল: | 

জলদি বনানী -“ঘত্্ হী বধ্য ভ্বাহুন্ সহ্যারত্ব্ লহ: | 
নম্ম লঞ্নি ঘমন্থান্হই: ঘললইন্থলঃ । (জীনঘিন্ন__ন্দিঃ) | (২ ২)ক্লিসু 

দাংঘীক্মঘনালী_ “দাহ্ঘী অলালিন্দা দীনা ঘহ্মুসিননাহ্ত্বা দান: | 

বতদুলা জলিলান জীন্ভবন দানঘল্াঘ। (জলি- নি:)। বলা; | 

ৰ যবানীর ভাষানায়-_বাঃ-_যোয়ান্। কোক যাইন্। হিঃ-অজ্বাইনূ। আজ- 

মান্। ন:গুবা। ও১সজদা। কঃওড়। তৈ-বাযু। তাঁঃ_অদন্। ফাঃ_- 
নানুধা। অঃ-কমুনমুক্ধী। 



ত্ধ৫ যবানীব্রয়-হন্বানীলযম্ 7 ২৪% 

অজমোধার ভাষানাম_ -বাঃ_বনযোয়ান্। কোঃ--ঘোডজড। হিঃ-অজ- 

যোদ্। মঃঅদমোদা। ৩: বোডি অজমোদ। কঃ-অজমোদা। তৈঃ_-আল- 
মৌদা। ফাঃ--কর্প্। অং-_হবুলকর্তুকেরফস্। 

খুরাসানী যবানীর ভাষানাম__াঃ_খোতসাানী যোবান্। হিঃ_খুরাসানী 
অন্রবাযন, খুরাশানী ওবা। ওঃ খুরাশানী অগ্রমা। তৈ:_-খুরসান বামু। তাং_খুরশানী 

ওনাম। ফাঃ-বল্ল,। অঃ--বজ্রুল্ বঞ্জ। 

যবানীত্রয়ের অন্বর্থনংভ1-_যবানীব-__“দীপনী,” *বাতারি,” পশৃশহস্্ী,ত 

প্তীব্রগন্ধা% “অগ্নিবদ্ধিনী'। অজমোদার-__“উগ্রগন্ধা,' “গন্ধদল । পারশীক- 

যবানীর-_ত্রফা১” “নদকারিণী”। 

উষধার্থ ব্যবহাব__বীদ । 

মাত্রা -অব্দমোদ1 ও যবানীর ১--৪ আনা। পারসীক যবানীর--1--১ আনা । 

ইহ! মাদক। অতএব সাবধানে ব্যক্তিবিশেষে মাতা নির্দেশ করিতে হইবে। 

চরক-_অর্শে ষবানী__মর্শোরোগীকে শীধু নামক আযুর্দেদোক মগ্য বিশেষের 

লহিত অনাজী ও যবানীচূর্ণ পান করাইবে। (চিঃ ৯ অঃ)। 

হাবীত-__দন্তবেগে যবানী_ দন্তযূল হইতে রক্ততরাব হইলে পিষ্টযবানী রাজিতে 

দন্তমূলে ধারণ করিবে। (চিঃ ৪৫ অঃ) (২) গলশুপ্িকীয় যবানী__গলভউগ্ডিক] 

হইলে দিবারাত্র মুখে যবানী রাখিবে। (চিঃ ৪৫ অঃ)। 

চক্রদর্ত--শীতপিত্তে যঝানা-_পথ্যভোন্রনপুর্ববক পুরাশগুল্ডর সহিত যবানীচূর্ণ 

লেবন করিলে সপ্তাহে উদর্দ প্রশ্তি হয়) ( শীতপিত_চিঃ)। (২) কোঠগত কুশি_ 

রোগে পারমীক যবানী-_ প্রথমতঃ গুড সেবন করিয়া পরে বাসী জলের সহিত পিষ্ট 

পারণীক যবানী পান করিলে কোষ্টগত ক্রিমি নির্গত হয় । (ক্রিমি_চিং)। 
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নব্যমত--ঘমানী_ বাবার উঃ, পাচক, বারু গ্রশনক, 'মাঙক্ষেপনিবারক ও 

গচননিবারক | যমানীতে সর্ধপ ও ল্দার অতি তীক্ষতা, চিরভার তিজ্ঞগুণ এবং হিনুর 

আক্ষেপনিবারক ধর্ম একত্র সন্নিখিষ্ট এবং ইহা বিস্থচীকার পঙ্গে বিশেষ হিতক্র । পচন- 

নিবারক বলিয়া ইহা ক্লিন কদর্য্য ক্দতের দুর্দদ্দ নাশ করে) পাচক বলিয়া ইহা লালাআাব, 
উদগার ও হদয়বিদাহ বদিত করিয়া] থাকে । আঞক্ষেপনিবারক বলিয়া উদরাধ্ান, শুলবৎ 

বেদনা, দৃচ্রণ সু্ররোধ এবং উদ্াবর্ড ও আনাহ গীড়ায় ব্যবধত হইরা থাবে। পুরাণ 

কানে অতিরিক্ত শ্লেন্াা নির্ঘত হইলে ইহ! সেবনে শ্লেপ্পআব হাম পায়। যমানার গ্রলেপ 

আমবাতের শ্মীতি ও বেদনার পক্ষে হিতকর। কান ও শ্বাসরোগে বক্ষোদেশে, এবং মৃচ্ছ 



২৪৭ রগোন- হর্ধীন; | হও 

শ্বাসরোধ ও বিস্চীকারোগীর শীতল হস্তপদে, যমানীর পো্রলী দ্বারা স্বেদ হিতকর। 
আযোওয়ান্ ক ফুল (5/59101]) ) পচননিবারক এব* কীটনাশক । কর্পূ্র এব" অস্ভান্ত 

আক্ষেপ নিবারক দ্রবোব সহিত ইহ! বিশ্থচীকা উদরাময় বাঘুশূল পাকন্থাণীর আক্ষেপ, 

শ্বাস এব* রজঃকচ্চরোগে প্রযোজ্য | যমানীব তৈল মর্দন বাতের বেদনার পক্ষে 

ছিতকর। ইহা শুশ এব" উদ্দীবর্তরোগীর সেব্য। যমাঁনীব জল বিবমিযাঁজনক 

িষধেক স্বাদ আচ্ছাদ্নার্থ বাবধত হয় । (আর এন ক্ষোরি ২য় খণ্ড ২৯৭ পৃঃ )) 

পারলীক যবানী__মবসাঁদক, আক্ষেপহর, বেদনানিবারক নিদ্রাঞ্মক ও রতি 

ম্পৃহা হাঁসকারী। সমদ্ননাশ না করিয়া" ইহা মোটর নার্ভের অবসাদ জন্মায় । অধিককাল 

সেবিত হইলে মন্তিষস্থ মোটর নার্ভের কেন্দ্র এব* পৃষ্টব*শীয় নার্ভের অবদাদ আনয়ন করে 

এব* তৎসহ পৈশ্িক উত্তেজন1 বিদ্যমান থাকে । ইহা সাক্ষাৎসন্বন্ধে খবাসপ্রশ্বাম ক্রিয়ার 

অবমাদক। ইহা নিঃখাপোচ্ছাস নির্ধধাহকারিণী পেশীগণের অবসাদ জন্মাইয়। মৃত্যু ঘটায়। 

রমোন- হবীল; 

হীন?) ঙ্যন:-_4১11101]) 5201৩] 

সহূত দস্কাতঘীল, | 

স্মল্মপ্রন্সা:__ীলহ্য-_-“যুজন্ধনহ:১৮ প্রক্জুজন্হ,» “লী 
অব: কতন্রযান্ন:১৮ এ্মীলমইজজ টি “লানাহিঃ৮ 1 সন্বাবীলবম-_- 

পম: প্রীঘমলজ্ম:,৮ প্লস্থান্ল্হ রি পন্ুজনন্হ"৮ “্নউীছিন:” ॥ 

জজনিন্ধগ্তজিভাবদী আানপ্ী খ্জ্সলান | জিন্্ীঘ্যত্ব ভহ্বয বীলঃ 

জতুক্দীত্যৰঃ | বন্দ _(ভ্থ' ২৩ আঃ) 

ক্যস্ব জাবের ।--বনাক্িঘন্নানজন্ী বীল:। স্ীন- 

জীস্বজ্রযন্ত্রদিমূল ।-__নিষন্বযজ্মাবছিজাঘমীদ্ধান্। তুনামন্ুভালন্বঘাই- 

জন্টু।_-বলীহহাঞ্াববদ্াত্ব স্ল্ি। ব্শ্বল:( সঃ ৪হ ম:)। 



ইন রসোন-_হঘীল: | ২৪৮ 

সি্নব্নিনিঘুজঘলহ্ানবয্থান্রন । ছি না নিহান নাতী ন ভুত 

অম্লান্ অহম্। নাহ্ তত: ৪৫ ন্স:)। 

জীন তছ্য: জভুপিক্ভিতয । ক্বিব্পী হাঃ কাতহবীংনিনব্সঃ | 

ন্রঘঘ লঘাবহনজন্ন্য ।__ঈব্নাক্ডিঝন্নালন্হঃ স্বনীছ্য;ঃ | জনম জীখা- 

জননংক্ধছিযুবিলন্নহুত্জাহ্ল্িন্ধক্ছঙ্মীজান্। লাজন্জন্তানিভঘাহুজল্য !-- 

নন্দালঘান্ হ্বন্নি লন্কাবজীন: | অল্লন্নতীভলিলষ্হুঃ | 

হবীলীংক্হবীন: ব্আাভু হাকত্যঃ জদ্ধনানত্বন্। দ্সক্লিজ্জলিক্ভীম- 

আবীজসহ্ হাল: | বাজলিঘব্ভঃ । 

অন্্রলিস্ব বহু: হবনাক্বীন নজ্দিন; নন্মাকুঘীন ছুন্বী হল্যান্াঁ 
ব্যব্ষনহিলি: । নত্ুব্ম্বাদি জুহীত্ব নি; অলঘ ধহ্সিন: | লাবী জনা 

তহিভী লাবামী অনয! জ্যুলঃ। নীজ নু লগ্বঃ দী্ী হবহ্বহ্যু্ষনিহিলি; | 

হযীলী নুন্ধত্থী ল্য; কিষতী্যঃ আন্নন: বহঃ | ব্যবসা লব জতুক্দীব্বীন্ঘী 
লগ্ুত্দী লল:) অন্নবল্মানজন্ জব্তশী হয: দিন্নাজন্ত্বিতঃ | নবনত্থ- 
জহী লঘাছ্িনী ললনী ক্যান: । *% লহ্খ লাধঘ নঘাব্ৰত্ব ভিন বচ্চল- 

বলিলাল্। ল্যাাললানণ বীনলনিনীব দতী হ্যভন্। হ্বীললস্ন্ প্ল 

 হ্নজহ্ললিহন্নহন। খানদল্জাস্ম: | 

বছ্যন: নাব্লপ্ব€ঃ জব্তযী রী হয বহঃ | লবনবব্বালজ্তু লন্ভা 
বদিন্পভুনজ্ঃ | ব্লাজনন্তনঃ | 

নিললভ্লুৰ বযীল;--“ৰ্বীনব্ন যনন্জ্ঘ দাব্লজ ুদবন্নস্। 

ঈষ্ঘানা ভৃঘ্যবীহ্্ানা লানিনালাত্ত অন্ব্ল্” | (ভি; হ ক্সঃ:)। 

(২) নালবাজ্বী ববীল:--“বাঘত্রন্ বিত্বস্যব্দহ্ম হবীলব্য লনৃচ্মজ। 

বীহই অভাভ্হুন্িন লীহঞ্ইভ্ৰ লা চিনন। আালহ্যজকুহানস্টী ব্লঘী নিঅল- 

তনঙ। লজ নিুঘি আঁ আাঅঘব্যাঙ্য লল্ দঃ । (ভি: ছু ্সঃ)। 



২৪৯ রসোন- হঘীল: | ২৪৩ 

(২) ক্সনমনাহ: হঘীল:-“সন্তজ্ান্ লগ্যুনল্ত | (ছিঃ ৭ অঃ)। 

স্নৃৰ্ল্ধাঃ | 

নিঅলভৰী ₹বীলঃ__“সান: সান; বদি হীন ম্তজীলহীল্” 1 
(তঃ ২২ :)। (২) আীচী ব্ঘবীন:__ৰ্ঘীলবীর্াা লিঘিম্নূ যা” 

(ভি 8 আঃ) নতুন! । 

লানক্ঘ্ষন ওহী হঘীনঃ-_“হ্বীর্ন লহধনিস্্ ঘিইল্ সাল: 
দন্জান্িন:। আালঙ্বীঘ্ঘলন মূর্ত লিস্ন্ত অস্িহীঘলন্» | (আুব-_ছিঃ:)। 

ন্রন্দহৃ: | 

আানল্যাথী ববীলং_৭ঘিদ্বা স্তর ভমুলহ্য জন্ই। দ্নন বিশাল 
'্ভনমীলনাঙ্গী । নব্য সলগহ্যলি ছি বানহীলা; | অজজাবন্ছীলানূ-ঘদা 
বিনাধী;। (আানম্মাছি-_দ্বিঃ)। লব্লবীলঃ | 

লন্মক্িমিনাহ্ার্থদ্ হবীন:--% স্বন্যাহ্ লজমীন্। ভম্যলহ্াঃ 

ঘহা বীদ:৮ 1 (ল্--ছি:)1 মানসক্ধাঙ্গা: | 

রসোঁনের ভাষানাম--বাঃ-রগুন। হিঃ_লশুন, পইশন্। মঃ-গাণ্টরী লসুনে। 

ও২_লসন | কইববিলীয় বেলললী। তৈঃ-তেলা উন্লীগাণ্ডা। তাঃ-বলই পাখু। 

ফাঠসীর 1 অং-সুম ইন্কুদি যুন। 

রমোনের ভেদ-_রসোন ও মহারসোন ভেদে রসোন ছুই প্রকার । বেরসোনের 

পত্র চৌড়। ও দীর্ঘ এবং যাহার কন্দ স্থূল তাহাই মহারসোন। 

রুমোনের অন্বর্থ সংজ্ঞ|--ওক্লকন্দ।” “স্লেচ্ছকন্ন,* “মহৌষধ, “উপ্রে 

পতযিকত* পবাতারিশ।  মহারসোনের _পৃধুপ্তে পদীর্ঘপত্রক, প্মহাকন্দ, 

এনুলকন,” প্বলেহিত”। 

'উধধার্থ ব্যবহার”-কন্দ। মাত্রা__খোপাছাড়ান রনোন ২৮ আনা 
৩২ 



২০ রসোঁন--হবীনঃ। . ২৫০ 

বৈদ্যকে রসোনের ব্যবহার | 

চরক-_বিষমভ্রে রদোন-পিষ্টরসোন, ভিলতৈল সহ, ভোজনের পূর্বে সেবন 

করিবে] এবং বেধ্য, উষ্ণবীর্ধ্য দ্রবা ও মাংস ভোঁজন করিবে । €চিঃ ৩ অঃ) 

(২) বাঁতগুল্মে রসোন-_স্্পক সুশুক্ষ রসোন ৩২ ভোলা) ৮২ সের জল এবং গোছুদ্ধ /%০ 

মিশাইয়। যৃৎপাত্ে মৃছুজালে পাঁক করিবে-_ছুপগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নাদাষটয়া রসোন ফেলিয়! 

দুগ্ধ লইয়া বাতগুল্সীকে পান করিতে দিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) অপস্মারে রসোন 

_ভিল তৈলের সহিত রসোঁন, অপস্মার রোগীকে সেবন করাইবে। (চি: ১৫ অঃ)। 

,. স্শ্রুত--বিষমভরে রসোন-বিষদজরীকে প্রাতঃকালে গব্য গ্বতের সহিত 
খোসাছাড়ান রসোন সেবন করাইবে। (উঃ ৩৯ অঃ)। (২) শোঁষে রসোন-__ছয়রোগী, 

রেসাঁন সেবনের নিয়ম পাঁলনপুর্ধক রসোঁন দেবন করিবে । (উঃ ৪১ অঃ)। 

চক্রদত্ভ-_বাঁতশ্লেম্মজশুলে রসোন-_যাহার বাতশ্নেম্বজ শূলরোগ হইয়াছে ভাহাবে 

প্রাতঃকাঁলে আযূর্কেদোক্ত কোন মগের সহিত সোন সেবন করাইবে। ইহা বাতগ্রেগ্মক 
শূল নাশক এবং অশ্বিদীপ্তিকর। (শুল-চিঃ)1 

বঙ্গসেন-_বাতব্যাধিতে রসোন-_গব্য ্বতের সহিত স্পিষ্ট রসোন সেবন করিয়া, 
বত যুক্ত অন্ন বাঞন ভোজন করিবে । ইহা! বিবিধ বাতরোগনাশক । 

ভাবগ্রকাশ-_-ক্ষতের কৃমিনাশার্থ রসোন-_ক্ষতে পিষ্ট রসোনের প্রলেপ দিলে 

ক্ষতস্থিত কৃমি বিনষ্ট হয় (ব্রণ__চিঃ)। 

“ বক্তব্য-_রসোনের মূলে কটু (ঝাল), পত্রে তিক্ত, নাজে কষায়, নালাগ্রে লবণ এবং 

বাঁজে মধুর রস"সআাছে। কেবল অন্ন রসের অভাব, অত এব রপোঁন নান। আমুর্কেদোজ 

মগ, মাংস এবং অল্প রসোনসেবীর পক্ষে হিতকর | ব্যাাম, রৌদ্রসৈবা, ক্রোধ, আঅতি- 

জলপান, ছুগ্ধপান এবং গুড়ভক্দণ রসোনসেবীর পক্ষে অহিভকর | রসৌন শ্রেষ্ঠ রসায়ন । 

বাগৃভট বলেন-_“সাক্ষাদাসৃতসম্ভৃতেগ্রণঘী স রসারনন্চ 12 কেকোন্ কাজে রসায়নার্থ 
রসোন সেবন করিবে? হৃদয়ে কথিত হইয়াছে__-“শীলয়েলশুনং শীতে বসন্ভতেইপি 

কফোন্বণঃ॥ ঘনোদয়েইপি বাঁতার্তঃ সদ ঝ| গ্রীপ্রলীলয়া। স্লিগশুদ্ধতনগঃ হীতদধুরো পন্ঠভাশয়ঃ। 
বসায়নকামী রসোনসেবীর অনুচরেরাঁ পর্যন্ত মস্তক ও কণে রপোন ধারণ করিবে এবং ভাহার 
উঠানেও রসোন বিক্ষিপ্ত থাকিবে-_তছুন্তংসাবত্ংসাভ্যাং চচ্চিভাঙ্চরাজ্িরঃ। বদোনের 

সম্পূর্ণ রসায়ন'গুণ লাঁভ করিতে হইলে, রসোনসেবীর পক্ষে হিতকর বস্ত ভোঁজন এবং 
অহিতকর দ্রবা পরিত্যাগ করিতে হইবে, যাহাতে রোগীর অজীর্ণ না হয় তৎ্প্রতি তীদ্ষ 
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নব্যমত- রসোন, পাকস্থলীর উত্তেখন মন্মাইয়া পরিপাক ক্রিস নির্বাহের উত্তর- 

সাধকতা করে। ইহ! উদরাধ্ানে প্রহুক্ত হয়। কফনিঃসারকরূপে উর্বোগত লস সকরের 
উপর রলোনের বিশেষ শক্তি লক্ষিত হয়। আররবস্রাবকারী বণ্লয়া, রজঃত্রাব পারমিত 

মাপ্তাক্স আনহবনার্থ ইহা সেবিত হইকা থাকে) ইহা ব্পকারক, বাধুপ্রশনক এবং ত্বক ও 
বুকের ক্রিস ত্বরিত করে। অধিক মাত্রায় ্সোন সেবন করিলে উদরাম্মান, শির,গীড়া। 

বিবমিষা, বমন এবং অভিমারাদি আনবন করে। রসোনের প্রলেপ উষ্ণ ও উত্তেজক, ইহা 

ত্বকৃকে লাল করে এবং ফোক্কা পড়ার) সুচ্ছঠরোগপ্ীড়িত বালিকার মু্চিতাবন্থাযঃ 
শিগ্পজের মত পিষ্টব্ুসোনের পো্টনী নাসারন্তে, প্রবিই করান হইরা থাকে ॥ শবণের 
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সহিত রনোন, শূল এবং বাষুপ্রধান শিরংপীড়া প্রশমিত করে। কৃমিনিঃনারক বলিয়া 

অস্স্থিত হুমিপাতনার্ঘ রসোন দেবিত হইয়া থাকে । পিয়াজের মত রসোনও সেবিত হইলে 

মূতত্াব বন্িত করে অতএব ইহা ১শোথ এবং অগন্ভীব শোথে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
শিশুগণের ব্রঙ্কাইটাশ্ কিংবা শৈত্য তরুণ প্রতিহ্ায়ে (০০1 ০৪197) ) বক্ষো দেশে 

পিষ্টরসোন ও পিয়াজের প্রলেপ কিন্বা রণ মর্দন করা হইয়। থাকে । তলপেটে রমোনের 

প্রলেপ দিলে মুত্রকচ্্, প্রশমিত হয়। বিষধর সরীস্থপের দূংশনে দষ্টস্বানে রসোনের প্রলেগ 

নেওয়া হয়। অধিক লাল বা! ফোস্কা পড়ীনর জন্য রসোনেব সহিত সর্ধপ মিশ্রিত করা হয়। 

দক্রুর উপর রসোন ঘর্ষণ করিলে আরাম হয়। রসোনের ঈষৎ উষ্ণ রস কিংবা রসোন 

'তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল, কর্ণে বিল্ু বিন্দু করিয়া! দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (আর, 
এন্। ক্ষোরি-_২রঃ বং, ৬৯৭ পৃঃ )। 

রাজাদন-__বাজাহুল;। 

ীহী, বালাভন:( লী )--১117050135 1770102, 71107050199 
[76:210012, 

0.৬ (হি 294৫ ১১৫৫ ৫ 5:3১ আল্লঘকন্সা:__“ঘীবভ্রছ:,” “্ীহস্জা:,৮ ণভতুজন্ব:,৮ “সিঅভ্জল:, গ) 

“্যল্ছদতঃ১১ “অন্দ্ধ:ঃ৮ “নী: “লিজ্ননীল:১ “আলামনীরিন:ঃ | 

বালাহুলী বব বাত; নালী$ক্ল; সীনত্ হ্বা। হ্লিজাহী মনলল্লান- 

'লাষলম্ব সক্দীনিন: | শ্রল্ননলবীবলিআব্ত: | 

হালাহুলী নব অন্তরা নিভু ব্যব্লপব্ধী । ন্বা হ্রীতজহী সত্তা 

স্ববিন্না ঈন্বলাম্জন্। হাজলিঘবভ; | 

ীবিজানা: দর লহ অন্ত কিন্ত ছিল ব্য । হ্যা বুকজ্ালহ্ব্লান্নি- 
হীদলঘাব্বজিন্। শ্নালদজ্াক্ঃ | 

কিন্ত জান জনানন্্ হালাহুলদন্ধ হয । বত্মন: হু ৪৫ :। 

৯. হালাহলদ্ধলালি । ব্লাহুনি ববজদাবালি ভিব্নঙ্গীনব্বতি | 

বন্ধ: (আব: ২৩ ক্:)। | 
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দিভদহৃহ হালাহনদলরম্__“দলকজী ঘন স্তভী হালাবলঙ্দি- 

অমী;। ঘিন্লালিভ্থতী ইন্না +৮। (ভি; ২০ ক্ম:)। ল্লহজ্মঃ | 

ন্সত্ই হবু ্ব হাজাহন:--দপিক্রযালাহলতী; জনক না ছিন 

বত্ন” (ছিঃ ২০ ম্সঃ)। ন্ুখুল:। 

ভাষানাম-__হিঃ_খিত্রী, খিরণী | ম£বখিরনী। গু রারণ।  কঃ_খেশে 

মাগিলে | তাঃ-পল। 

অন্বর্থনংজ্ঞ- _এক্ষীরবৃক্ষ,” পক্গীরশুক্,” *দৃচ্ন্ধ। পপ্রিরদর্শন,৮ “গুচ্ছফল, 

পমধুফল,ণ কপীঃ, শনিহ্ববীজ।' পমাধবোদ্বত। 

বর্ণন-___রাজাদন সুন্দর ছায়াতরু মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কাু--সরপ, বৃদ্ধ 

বৃক্ষের কাণ্ড কোটরবহুল দৃষ্ট হয়। বৃক্ষত্বকের তিনটিস্তর-বাহাস্তর অকর্কশ, পাঁশুটে 

রডের, মাধ্য স্তর সবুজবর্ণ , আস্তর স্তর রক্তবর্ণ এবং দুগ্ধবৎ আঠার পুর্ণ। পাত্র-+লঙ্গ! 

চৌড়া, উভয়পৃষ্ঠ চিকণ সবুজ বর্ণ, পত্রবস্ত__দীর্ঘ, গোল। পুঙ্পদণ্ড সশাধ--প্রত্যেক শাখা 

একপুপাধারী। পুষ্প- হ্ছন্র পুপকাল-বসন্ত । ফল-_জলপাইয়ের মত, পকাবস্থায় 

পীতবর্ণ, গুচ্ছাকারে স্থিত। বেগুলি পক্কাবস্থাতেও সবুজবর্ণ থাকে সেইগুলি ক্ষীরবছল। 

বীজ--কষ্ণ। মহ্থণ ও চিকণ, বীর্গতবকৃ পীডন করিলে, শবপুর্ববক ভাঙগিয়! যার, বীজশন্ত 

কিঞ্চিৎ লাল এবং তৈলগর্ভ1 ত্বকের শ্বাদ তিকুকটু। পেষণ করিয়া, বী্ হইতে তৈল 

বাহির কর! যাক়। রাটে বা পূর্ববঙ্গে রালাদন বৃক্ষ জন্মে ন7া। 

উষধার্থ ব্যবহাব-__পত্র, ফল। মাত্রা _পত্রকক--১--৪ আনা। 

বৈদ্যকে রাজাদনের ব্যবহার । 

চরক-পিগপ্রদরে রাঙগাদনপত্র-রাজাদন ও ককেদের পাতা সমভাগে পেষণ 

পূর্বক গব্য স্বতে তানিন পিত্ত প্দর রোগীকে সেবন করাইবে। (চিঃ ৩* অঃ)। 

সুশ্রুত-_রাজাদন ফল এবং কছেদ একত্র পেষণপুর্কক লেপন করিলে, সুখের 

মেছেতা আরাম হয়! (চি ২* অ)1 

বক্তব্য__চারক “দশেমানি্তে বাঁজাদন পঠিত হয় নাই। হুশ্রুত ইহাকে পর্রধকাদি 

বর্ে পাঠ ধরিক্সাছেন। রাজাদন শর্ষের অর্থ রাদছভোজল যোগ্য । ইহার ফলকে লক্ষ্য 
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-করিয়াই রাজদন নাম রাখা হইয়াছে। রাজাদনের ঠিক্ বাঙ্গালা নাঁন নাই। কেহ কেহ 
হ্দীরখেজুর বলেন । 

00109610001)65.--1116 0: 00106275 (21)10170)1091) আহ) 20010017116 

17286601) 51210]) 20070100721 17020601520 50005 001)1711) 2 1700.011. 1776 

[0165 ০011211) 5062৮) ০2000017000) 1300011)) ০০0101110 1720601- 2700 (2101)11, 

/0610123 ৪/00. 0595.--11100 19201: 15 25601700106 270. 8500 10 110. 521770 
05800509565 85 11019৬01200 021:011, 4১08500 ০06 00০ 56005 15 0500 (0 

[00810 21১010101)-70)0 01110010070 50005 15 00133001001) 2700 013)011101)1, 

[170 01196 ি016 15 00110109510 5৮০0 2110 17050012010. (1২, .111079--৬০1 1, 

[১, 43০.) 

নব্যমত-__রাজাদনের তক কযায়। বকুল প্রভৃতি শ্গীরিবৃশের ত্বক যে্দপ বাবহৃত 

হয়, ইহাও তদ্রপ ব্যবহৃত হইয়। থাকে । ইহার বীজের প্রলেপ গর্ভত্রাব করায়। বীজের 

তৈল সিগ্ধ এবং মার্দবকারী, পন্ধকল হ্ুম্বাহু এবং ধাতুনায্যকর | 

রাম্রাত্রয়__বাবাকিক্: | 

বুবাব্লা, সলহাকা, ভ্তষ্যহাকলা 1--]1)0]9. 17010101701] (2) 12190. 

151০02001021)6, 

অল্লঘঝন্পা;__“ববমন্ম লুনা” “হবাদথ্ছী” | 

হাক্লা নি্ীঘ্যযুনীব্ঘিন্িননানাব্জন্দাঘজিন্। জীদনানীভ্ব্থীঘগ্অন্মা- 

লব্ম দান্বনী। ঘল্নন্নবীলিঘব্তুঃ | 

বাবলা ন্তলিনিপা দীজা ুত্র ঘল' ভা লঘা। আতর ব্নুন্বৃহী স্রন 

ভঘহাা ভর জচ্ঘমা। হাহা ব্য নিজীহ্যা নিিনোকিরি লেন 

জীদদলক্দীব্হস্ফ্মমললী দান্লনী হব ঝা। বাজলিভব্ত: | 

হাক্লা$$লদান্বলী নিলা বুক্থ্যা জদ্রলানজিন্। হীপ্ছ্বাববলীহাক- 

নানক্ুবীহবাপস্থা। জানভ্লবনিনান্ীনিনানিজালঅবিধ্মদ্ছনে। ঝান- 

দন্মাঙ্ছ:ঃ | 



* ২৫৫ বাক্সাত্রয়-_াল্ান্বিজ্: ॥ হা 

“যা মীঘানবানঘ্ী--” াজঅন্রল; | 

ক্সানুঘন্স হাত্লা_“হাহ্বা হানন্বান্যাল্,॥ “ব্বহ্লাংত্য্যী খীনা- 

অন্যলয্রমানান্” (ভু ২ ক্ম-)। (২) ক্রম বাব্বা--গযাহ্ালিবউঃ 
স্বত্বীদ্যা্জী” ক ভীবষিন। (লি: ৬ ক্ন:)। (২)লা্জ্যাঘী বাধ্বা__. 

পথাহ্বাধন্থজলিহুী ঈলজীত নিদাঘবীন। বানইলবন; দিউলান্ 
স্বাদিলাশিব্বন। (ঘি; ২ ক্স১)] ন্বহজ্ঃ | 

আালল্যাী বাহবা প্যালাঘাঘ্ব ঘলনজন্। জণাঁন্ দম্ব 

হান্যতী: | দিপা হতিজাঁ জলা ন্াইভ্বা বমীন্তবাম। (আানম্যাঘি 

_ঘিঃ)। ল্লঙ্গাহ্ল্ন: | 

বাম্নার পরিচযে জন্দেহ-__আা, তিস্তি়ী কিছ জন বৃক্ষের কা ও শাখায় যে 

উদ্তিূ বর্ধিত হয়, যাহার কাঁও নাই--কেবল সরু লঙ্খা, স্থুল পর্ধের মূলগুলি কোষাক্কৃতি 

প্রাপ্ত হইয়! এক প্রকার পত্ুরচিত কাণ্ড বচন! করে মাত্র, বৃক্ষকাণ্ডে বাঁ শাখায় যাহার 

ক্ষীণ। সবু্ধ ও শুভ্রবর্ণের সূলগুলি সুদুর বিস্তৃত হয়, বর্ধার আদিতে যাহা হইতে সশাখ, 

দীর্ঘ পু্পদড নির্গত হইয়া ফিকে বেগুণে বের পু্প ধারণ করে, যাহা, অর্জুনের ফল বা 

কানরাঙ্গাকে অত্যতি ক্ষুদ্র করিলে যেমন দেখার সেইরপ ফল ধারণ করে, সেই উত্ভিটকষেই 

অধুন বঙ্গীয় টিকিৎসকগণ রাম্ব। বলিয়া ব্যবহার করেন। কিন্ত ইহা বৈগ্কোক রান্ন) 

নহে। রাীকে ধশ্বস্তরি এবং নরহরি উভয়েই পনুগন্ধমূত(” এবং ভাবমিশ্র ও অমরসিংহ 

পএলাপর্ণী” বশিয়াছেন। অধুন। যাহ রান্স! নামে প্রচলিত, তাহার মূলে কিকিন্মাত্ত গন্ধ 
নাই, সুগন্ধ ত দুরের কথা। এবং পর্ণ ও এলার তুল্য নহে! প্রাচীনকালে অগুরুবৎ রান্নাও 

অনথলেপনার্থ ব্যবহৃত হইত। চরকে লিখিত আছে (স্থঃ ২৫ অঃ) তাপনোদক প্রলেপ 

দ্রব্যের মধ্যে রানা ও অগ্ডরু শ্রে্ঠ। 

রান্নার ভেদ__-মরহরি বলিয়াছেন-“রাসাতু জিবিধা প্রোকা মূণং পত্রং তৃণং 

তথা» বান্না তিন প্রকার মুলরান, পত্ররাধ] তৃূশরাঙ্গা। নিঘ্টুতে রান্গাতয়ের ইতর 
ব্যবচ্ছেদক কোন লক্ষণের উল্লেখ নাই সুতরাং স্বরূপ নির্ধারণ দুর্ঘট। (39০15 [7৩1৩- 

হঃসযঃকে পারন্ত ভাষার “রাসন্” বলে, রাগ্গার সহিত বাঁসনের বর্ণসাদৃহ্ঠ দেখিয়া এবং 

ইহার মূল সুগন্ধি বলিয়া, ডিমকৃ অহ্মমান ক্রেন হয়ত ইহাই যথার্থ নিধ্টুক্ত রাস্া। 

যদি তাহাই হয়, তাহ! হইলে ইহ মুলরান, কিন্তু পত্র ও তৃণরা্লী কি? ডিম তাহ! বলেন 
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নাই। তাহার প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় তিনি বৌঁধ হয় বৈদ্যকোক্ত জ্রিবিধ রান্নার কথা 

অবগত ছিলেন না। ভাঁবমিশ্র নাকুলীকে রাম্নাভেদ বলিয়াছেন। নাকুলী রাপ্নাভেদ 
এ সিদ্ধান্ত নিঘণ্ট,বিরুদ্ধ। কোন নিঘণ্ট,তেই নাকুলীকে রাঙ্নাভেদ বলা হয় নাই। নিঘণ্ট, 
যে ত্রিবিধ রাস স্বীকাএ করিয়াছেন তন্মধো নাকুলীর উল্লেখ নাই। নিঘণ্ট,দ্বয়ে রান্নার 
পর্ধযায়ে নাকুলী, কি নাকুলীর পর্যায়ে রাক্ন। শব্ঘই পঠিত হয় নাই। কোন কোন অমর 
কোষের পাঠে নাকুলীর পর্যায় 

ও “নাকুলী স্রস। রান সগন্ধা গন্ধনাকুলী। 

নকুলেষ্ট| ভূজঙ্গাক্ষী ছত্রাকী সুবহা চ সা॥ 
এইরূপ আছে বটে কিন্তু প্রাগাণ্য টাকাকারগণ (ক্দীরস্বামী প্রভৃতি) এই পাঠ 

স্বীকার করেন নাই, তাহার! “রান। সুগন্ধা” স্থানে "সর্পন্থগন্ধা” পাঠ করেন। ধন্বন্তরি ও 
নাকুলীকে সর্পস্থগন্ধা বলিয়াছেন সুতরাং সর্পহগন্ধা পাঠ নিঘণ্ট,সম্মত, অতএব সাধু। 
নাকুলী এবং কান্না) এক বর্গেও পঠিত হয় নাই। প্রথমটাকে ধর্বস্তরি করবীরাদিবর্ে 
এবং নরহরি দূলকাদিবর্গে, দ্বিতীয়কে ধন্বস্তরি গুড়ুচ্যাদিবর্ে এবং নরহরি পর্পটাদিবর্গে 

পাঠ করিয়াছেন। ভাবগ্রকীশে ও অমরকোষে নাকুলী ও গন্ধনাকুলী পৃথকৃ পঠিত 
হয় নাই-নাকুলীর পর্যায়েই গন্ধনাকুলীশব্দ পঠিত হইয়াছে। ধনবস্তরি ও নরহরি 

উভয়েই নাকুলী ও গন্ধনার্লীর গুণ পর্ধ্যায় পৃথক পৃথক্ লিখিক্সাছেন। নাকুলীদ্য় 

শব্দের অর্থ নাকুলী গন্ধনাকুলী। চক্রোক্ত মহাপৈশাচিক ঘ্বতের ব্যাখ্যায় শিবদাস 
লিখিয়াছেন “'নাকুলীদ্য়ং রান্গাদ্য়ং -রা। গন্ধরান্না চ” শিবদাস এস্থলে নিশ্চয়ই নাকুলী 
অর্থে রাস্স। শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, নচেখ কোন অর্থই হয়না) বাসস! শবের অর্থ 

নির্দেশ স্থলে ভন্বণাদি টাকাকারগণ বলিয়াছেন “পানা জুরভিঃ এতডিন “নুগন্ধমূল” বাসার 

একটা পর্ধযার়। সুতরাং রাসাশবেই গন্ধরাক্স।, যখন নির্ন্ধ রাগ নাই তখন “গন্ধরাহ্া চ 

ইহার কোন অর্থই হয় না, কিন্তু নাঁকুলী অর্থে প্রধুক্ত হইলে, নাকুলী, গন্ধনাকুলী এই সগত 
অর্থ করা ঘায়। ডিমক্ ও উদয় চাদ নাকুলী ও গন্ধনাকুলী শব্ধ রান্নার পর্য্যায়রূপে গ্রহণ 

করিয়াছেন। রাম্স। শব্দ নাকুলী অর্থে বা নাকুলী শব্দ বানা অর্থে প্রযুক্ত হয় হউক, কিন্ত 
নাকুলী ও রানা এক নহে কিংবা নাকুলীকে বাক্সাভেদ বলাও সঙ্গত নহে। 

রানার লাঁটিন্ নাঁম__ব্দদেশে যাহা বাক্স নাঁনে প্রচলিত, তাহ! ৬217098. 1২০৯ 

01751) বা 58০০01901807 75001019500 কহছন দেশের রাষা-5, আচোদা ও 

9, 1701220707500, বন্ধের বাজারে 71919015015 85021050605 বাক্সা নামে পরিচিত । 

বৈদ্যকে রানার ব্যবহার | 

চরক-_-অগ্রাগ্রন্থে রাস্সাবাতহর দ্রব্যের ঘধ্যে বাসা শ্রেষ্ঠ। শীতাঁপনোদক 

প্রলেপ দ্রব্যের মধ্যে বান্না ও অগুরু শ্রেষ্ঠ (স্থঃ ২৫ অঃ)। (২) অর্শে রাযা-সহথো। 



২৫৭ রোহিতক---বীস্টিনক্ধ: 1 ২৯৩ 

রাঙগাপিও ছার! স্বেদ, অর্শেব পক্ষে হিতকর। (চিঃ৯ অঃ) (৩) বাঁতব্যাধিতে 
রামা--রাঙ্গার বখোভ কাণের সহিত, হৈমবতী হইতে এল! পর্যন্ত লিখিত কন্ত সহ বথাবিধি 

পন্ধ ভিরটল বাতব্যাধি নাশক । (চিঃ ২৮ অঃ)। 

চক্রুদর্ভ__বাতিব্যাধিতে বান।__রাম। ৮ তোল বিশুদ্ধ গুগপ্ডলু ৪* তোলা! একত্র 

গব্যত্বতযোগে বঝঁিকা প্রস্থত করিয়া! সেবন করিবে। ইহা গৃরর্দী নাষক বতব্যাদ্হির। 

(বাতব্যাধি চিঃ)। 

রোহিতক-_বীস্কিনজ: | 

কীস্থিনভ্র:__£51000172. 1২০111611১9, 4১1067১0012 [২017100117, 

7২০৯ 

আ্সহ্স লভৃ:__ঘজবীস্থিলজং | 717০1721৩0৩) 

স্স্লঘঘক্লা__বীস্ভিনজক্কঘ__“সরীষ্ঘঘানী,”  “ মহাগজুন:,৮ 

পাততিস্বধস্সজ:, | আ্ু্দহীঘ্তিলজ্র__ঘিলততদ্দ:” | 

হিন্দী অন্লৃদ্ী ্ হ্যবসীত্বস্কহ: ঘবঃ। মমজুীফিনন্ধী জনুষ্যঘ্বলহ 

ঘৃনন্। জন্যবীবন্বস্ুর নিদব্ননিলা্ালন্। পল্লনাতীমলিঘয্তু: । 

বীদ্িনজী জন্তধ্িন্্রী জাতী  ন্যীনী। জলিহীন্লম্বসী ্- 

লিলালযাস্থী। বাললিঘবত্র; | 

হাছিনজঃ জ্রীদ্ছালী হম্ী বলপাসঘানঃ।) জনা: গীনল: হি 
অজন্যুজস্বতী লন: । নলবীমসক্মনল: লিলিদ্ী লব্ঘলাম্মল: | ্ান- 

দল্দামঃ | চরে 

বীছিনজী অন্ধলূদ্রীন্বযকীহহস্থ ঘহঃ | বালনব্রল: | 

নাদিম বীছ্ছিনজত্মদ__" ইমীনহী পীললাবীত্রপালি । 
অদিলতদযযণি স্ব ছুখিলালি । ন্ীইী্ঘ লিষ্ঘার্ নদ্ঘিন্লঈস্বী। (বিঃ 

তত 
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ই ক্সং)। (২) মীশ্কীন্হজ্মালন্বাতিম্ি বীছিনজ:“বীস্থিনন্ভনানান্ত 

জাহভল্দা; ামজাজক্ ৷ জু লা স্তনলনম্ব ঘমহালন দিনন্। জালব্া- 

ঘক্সনিন্াক-্ীদ্বধলীহহন্লীন্। নত্বন্মান জাক্তনহবি জব ব্ান্বান 

লীললল্” । (ছিঃ £ভ ক্ষঃ)। আনব্রলসহ্ই বীস্িনন্দ:-_“হীত্িলজা- 

ন্মৃজজব দাই সহ দিলল্” | (মিঃ ই০ ক্স:)। ন্নহজ্: | 

রোহিতকের ভাষানাম- -বাঃ_-রোড়া, রয়না, হবিণহাড়া, গিভ্তরাজ । হিঃ 

রোহেড়া। মঃরোহিডা। ৩ুঃ-রোহিডে।। কঃ-যরডুমলু, মুত্তলু। তৈঃ-_খুলু- 

মোছ্গচেষ্টু। 

রোঁহিতকের ভেদ-_নিঘণ্ট,তে ছুই প্রকার রোহিতকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একের 

অন্থতর নাম “দাড়িনপু্পসংজ্ঞক” অর্থাৎ ইহার পুশ্পের বর্ণ দাঁড়িম ফুলের মত। অপরের 

নাম "সিতপু্প” অর্থাৎ ইহার পুণ্প শুত্র। প্রথমোক্ত রোহিতকের ফল হইয়া থাকে 
অর্থাৎ ইহা 130771৬ 11017081517700110 017 [৭211119 (5০. অপর সিতপুষ্প রোহিতকের 

ফল হয় না, ইহা 21810 (০. 

অন্বর্থসংজ্ঞা__রোহিতকেব্-_পথ্নীহঘাতী,» "সদা প্রস্থন,””  “দাড়িদপু্শদংজ্ঞক”। 

গুরুরোহিতকের_-“সিতপুষ্প”। 

বর্ণন__করিদপুর জেলায় রোহিতক বৃক্ষ গ্রচুর জন্মে। এই উচ্চ বৃদ্ধ আর্জর খৃত্তিকায় 

উত্তমরূপ বর্দিত হয়। ইহার কাণ্ড সরল; ভূতলাভিদুখী শাখাগুলি ইহাকে উত্তম ছায়া 

তরুতে পরিণত করে। পন্র-__সাধারণ বৃত্তে ৪--৮ জোড়! থাকে এবং সর্বাগ্রে একটা 
অবুগ্াপত্র বিদ্ধণান। নিক্সের যুগাপকগুলি উপরের বুগ্মাপত্জাপেদন ক্ষুদ্রতর । অনুস্তক, 

দুর, বু পুষ্প গুচ্ছাকারে স্থিত। পুষ্পকাল সন্ধদ্ধে দতভেদ দৃষ্ট হগ্স। নিঘণ্ট,কাঁর ইহাকে 

“সদাপ্রন্থন” বলেন! বল্সবর্গ বলেন, ইহ! বর্ষাকালে পুপ্পিত হয়। আমর! প্রত 

করিপ্বাছি রোহিতকবৃক্ষ আঁত্রবৎ বসন্তকাঁলে পুণ্পিত হইয়া! থাকে । ফল-_-গোল, পীতবর্ণ। 

ওষধার্থ ব্যবহাঁর-_-কাও ও মূলের ত্বকৃ। মাত্রা বাথ ৫--১ৎ তোল) তক- 

কন ১৪ আনা1। তুকের শ্বাদ কষায় ও তিক্ত । 

বৈদ্যকে রোছিতকের ব্যধহার। 

চরক-_-কফপিক্ভমেহে রোহিতক-_কফপিত্তমেহী রোহিতক-পুষ্পচূর্ণ মধুর মহিত 

লেহন কৰিবে। (চিঃ৬ অঃ)। (২) গ্লীহোদরে রোহিতক-_রোহিতকের শাখা খণ্ড 



২৫৯ লবঙগ_ অনল ॥ ইস, 

খণ্ড করিয়া হরীতকীর কাখে কিংব! গোমুতরে সপ্তরাত্ স্থাপন করিবে। এই মূত্র বা কাথ 

মন্ত রাত্রর গব উদ্ধত ও বন্্রপৃত করিয়া পান করিলে, কামল” গুল্ম, মেহ, অর্শ, শলীহোদর, 

সর্বপ্রকার উদররোগ এবং ক্কমি বিনষ্ট হয়) (চিঃ ১৮ অঃ)। শ্রেতপ্রদ্দরে রোহিতক 

_রোহিতক বুক্ষর মুলদ্বকু শীতল জলে পেষাপুর্ববক শ্টেত প্রদ্ররোগাক্রান্ত। নার পান 

করিবে। ( চিঃ ৩৭ অঃ)। 

বস্তব্য-চারক প্রশেমানিগতে রোহিতক পঠিত হয় নাই। সৌক্রত ভ্রব্যসংগ্রহণী য়া" 

ধ্যায়েও ইহার উল্লেখ নাই। চাক কিংব! দৌঞত স্থাবরন্েহযোনিবর্গে রোহিতক পঠিত 

না হইলেও, রোছিতকের ফল হইতে তৈল নিকাশিত হইয়। থাকে । যে অঞ্চলে রোহিত কবৃক্ষ 

প্রচুর জন্মে সেই অঞ্চলের লোকে ভাড়ার তৈল প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে। নিখণ্ট,তে 
রোহিতক-তৈলেব গুণের উল্লেখ নাই। 

00896565606 __75০ 6110৯, 16559, 51800 ০০010011176 17780067 090010 

204 58115 0০0) 7৭17)5 276. $010016 ॥) 6112, 1১4৮ 06 15 10501001010 

81001701200 81/51100 5016)005 10৩ 01967 95501001৩10. 021 0১656 1100175 

81107501211 2010 70901 

40610205900. 0863 4১186720150, 8510267৮৪00. (015301৫1800 

67121541495, 85 (৮67 974. 501567/ 20. 01170580017 8০0৫1৭1 

৫৪৮70 (6 বৈ 107975,৬০1 11,1) 018), 

নব্যমত-_:রোড়াঝছাল-_রসারন। কথায় ও বল্য। নলীহষক্কৎবিবৃদ্ধি, স্থৌল্য এবং 

দর্বাগতায় ইহা প্রয়োগ কৰা যায়। (আর, এন্। গোর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮)। 

ল্বঙ্গ__ননল্রবন্। 

লক ন্, ব্নন্ধাস্তলল্__0417)0101%1105 4১107020005 

বলকজত্বদ দহ ্ীনত্র ঘিন্লনাঘলম্ | ল্বক্তর্থ িঘস্টউ্ম মাহা 

ুবীগ্মূ। ঘন্বন্নবীঅলিঘবাত: | 
বরন সীনত্র নিষী আদ্র শ্ন্ধবীবলল্॥ লানপিন্ননদঘন্্ লীহঘ্ 

নুত্বব্লাদন্ম্। শঘিত্ব_লনর সবীত্যন্দ লীছ্যা নিদাজী নন্তৰ স্িমন্। 

জানতিন্নজদ্দালপ্ জযন্ধাঘাভহইদন্তন্। হাজলিঘবত্: 1 



হ্ই০ লবঈ- নকুল । ২৬০ 

বলত জু নিবী আনব নলছিন ভিলম্। হীন দাল হৃদ 

জজঘিলাকলাসন্ন। ভা ছি: লঘা$খ্যাল মুলা লিলাসবিন। জা 

জবাঘতভ্ ছ্িজ্জাত্ব ল্থ ব্বদননি দুল । আানসলাগা: | 

সাফ্ালালাভস্জঘ জন ছাল ভপ্ত । বকাজনন্রমং । 

দিনাজাভাললুন্ন গ্ নল ননত্রম্_-পদিনাবাঘালবৃল্তঞ্ম নক্র- 

আহলে আব্সন” (ক্সহ্নিলান্ত__ন্ি:)। ল্ল্দহল; | 

লবঙ্গের ভাষানাম-__বাঃ লবঙ্গ । কো:লও২। হিঃ--লোগ । মঃবলবঙগ। 

গুঃ-_লবীন্গ। কঃ-লবঙ্গকলিকা। তৈঃ-_লব্গনু। ৩া:-_কিরম্বের। ইং--ক্লোবস্। 
ফাঃ_মেহক্। অঃ-করণফুল্। 

বর্ণন__জাঞ্জবর ও মগাকৃক দ্বীপপুঞ্জে লবনবৃগ্ষ জন্বিয়া থাকে। নয় বতমরে 

লবন্গবৃ্ প্রথম মুকুলিত হয়। লবঙ্গবৃক্ষ চিরহরিৎ অর্থাৎ কদ[পি ইহা সম্পূর্ণরূপে গত্র- 

বিব্নত হয় না। আমর! ব'হাকে লব্গ বলি ঘাহ) লবগবৃষ্ষের কুগুনল মাজ। লনঙ্গের 
উপরি ঘে ক্ষুদ্র বর্তপাার পদার্থ থাকে তাহা লবঙ্গপু্পের সঞ্চিত ৪টী দল গাত্র। ইহার 
ভিতর অনেক গুলি পুংকেসর 9(8171) এবং একটামাত্র গর্ভতন্ক (50১14) থাকে । লবঙ্গের 
্রীপুংভেদ আছে। লবগবৃক্ষের কুণওনল (০215% 10১০) গুলি বথন উজ্জল লোহিতবর্ণ হয় 
তখন উহাদিগবে বৃক্ষ হইতে হস্তের দ্বারা চয়ন করে এবং ২৩ দিন মাছুরের উপরি রাখিয়া 

বৌদ্রশুদ করে। অতঃপর বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। 

ওষধার্থ ব্যবহার-__লবন্দ (লব বুগগের শুদীকুভ কুগডনল)। মাত্রা--চ্রণ 
২২ আনা। অর্দশৃতপানীর--২_৪ ছটাক। বাজারে সচরাচর ঘে লব্গ বি্জাভ হয় 

তন্মধো কতকগুলি অতি জীর্ণ হেতু সংশুদন্সেহ। এবং কতকগুলি নিদাশিততৈল, সুতরাং 
ভেবজার্থ ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। 

বৈদ্যকে লবঙ্গের ব্যবহার । 

পিপাসা ও উৎকা দিতে লব্গ--পিপাসা ও উত্বাগি গ্রশমনার্থ লগের অর্দশূর্ভ 

পাঁনীর পাঁন করিতে দিবে। অর্দশৃতপানীয় প্রস্তুত বিধি__কুটিত হর হা তোনা/ন 

/€ সের, শেষ /হ। 

বক্তব্য-_আরুর্বেদে লব্গ শবে লবদরুস্থম অর্থাৎ লবদরৃঞের কুগনল। লবগের 
ফলও আছে--ইঙ্গিতে এই কথা প্রকাশার্থ ধন্বস্তরি,_পলবগং কুন্ুদং ঘৃগ্ণং১ বলিয়াছেন । 



২৬১ লবন । হ্হ্ং 

লবলের নিখষ্টু্ত একটা নাম “বারিসন্তব,” দ্বীপে জন্মিদ্া থাকে বলিক্াই বোঁধ হয় লবঙ্গকে 

“্ঝরিসম্তব” বল! হইয়াছে । এখানে বারি শব্দে বাবিবিছিত ভূমি॥ অভি প্রাচীনতম 

বৈগ্যকগ্রস্থেও লবগের উল্লেথ রহিয়াছে , নতএব জবান! যাইতেছে অতি প্রাচীনকালেও 

মালকৃকা, দাণ্রিবর প্রহ্াীত দ্বীপের সহিত ভারতের বাণগ্য ব্যবহার ছিল। ধধস্তরি, 

লবপ্ধের অন্থতম নান “চনদনদুষ্প” লিখিক়াছেন। স্ুগন্ধিহে$ এই নাধ রক্ষিত হইয়াছিল 

কি? লবঙ্গে তৈন আছে। কিন্তু চারুক ক! সৌশ্রত স্থাবএতৈলযোনিবর্ণে কিবা 

রাজনিঘস্টুক্ত তৈলযোনিবর্গে লবঙ্গ পঠিত হয় নাই। খআপ্রেরম*হিতায লবন্গ তৈলেষ 

গুণ লিখিত আছে--"দেবপুষ্পোন্ভব* তৈল" নগ্রিকৎ বাতনাশনং। দ্তবে্ককার্ডিত্ং 

গর্ভণ্য! ঘমনাপহম্1” এদেশে যাহা লবঙ্কতৈল বলয়! বিভ্রীত হয় তাহা লবঙ্গ হইতে 

নিঙাশিত নহে। লবঙ্গ “নুছট্ অয়েণে” ভিল্গাইয়। রাখিয়া এই তৈল গ্রস্ত করে। 

লবগগ যত পুরাণ হয় তাহার তীক্ষু৩1 এব' তৈল তত হাস পায়। 
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নব্যমত- লবঙ্গ পচননিবার্ক, প্রলেপে, তদের শ্ররৃভানহা রী, পাচক, বাযুনাশক, 

জুগন্ধি। বমননিবারক ও আক্কেপহর। বহিঃপ্রযোগে তুকের লৌহিত্যোৎপা্ক 



বই লাঙ্গলী- ন্্ান্বু্ী | ২৬২. 
এবং ফোস্কা জন্মার, অপিচ স্পর্শজ্ঞানহর এবং গচননিবারক। দসেবিত হইলে, ইহা 

রক্তন্ঘহনক্রিয়ী ও রজ্ের উত্তীপ বদ্ধিত করে, পরিপাক ও পোষণক্রিয়ার উপকারী, 

আগাশয় এ অন্সোথিত শুল এবং আক্ষেপ প্রশমিত করে। ইহা তক, লালাগ্রন্থ, বুকদবয়, 

বক্কৎ। এব" শাখাশ্বাননাডীর (131970)1), শ্রেমধরাকলার ( উ[8০০৪৭ 10101007270 ) 

উত্তেজন 'জন্মায়। সেবিত লবঙ্গ, সুখমারুত, ধর্ম, পিত্ত, স্তন্ত এবং মুত্রের সহিত 

বহিঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 

লব্গ, বিবেচক ভেযজদ্রকবোর পরিকন্তিকা (2711১1) নিবারক সুগন্ধি ভেষজ । ইহ] 

উদ্রাধানহর ও লালাক্রাববদ্ধক । 'আন্যান্ত মসল1 এবং সৈষ্ধবলবণের সহিত সেবিত হইলে 

শৃল, সীর্ণ, বনন এবং তৃষ্যারোগে হিতকর । বাতের বেদনা॥ গৃরণী, (5০170০5) কটাশুল 

(01১70), শিরশূল ও দস্ুশুলে। লবঙ্গ, এরলেপাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । দীপশিখায় 

ভর্জিত লবঙ্গ মুখে ধারণ করিলে, মুখমীরুত সুগন্ধি, গণঙ্গত প্রশমিত এবং দশ্তম'টী দৃ়ীভূত 

হয়। প্লবন্গাদিচুর্ণ'__লবঙ্গ যাহার প্রধানতম উপাদান, কাসশ্বাসাদি গীড়ায় ব্যবঙ্গত 

হয়। শিরঃগীড়ীর কপালে এবং জাণরোগে (0014) নাসিকায় এতদেশীয় লোকে ইহার 

গ্রলেপ বাবহার করিয়া! থাকে । (ক্গোরি, ২য়ঃ খঃ, ২৬৫ পৃঃ )। 

লালী-_ন্বাক্ন্জী । 
বাতলী, জবিজাহী স্বন্িলী-__0০10171052 501১011)2 (2) 

স্সল্লগ্রলন্ধা:__« নিগ্বা, “বালঘানিলী,৮  « লঈন্হত্বজ্মিজা) 

“বাছুন, পুচ্মনীবলা)৮ পজলক্টদ্বত্া) এ্ষাহিকী?? | 

নাতনী জভুক্ঘ্ঘা নত ন্দদ্দনাননিলাগালী | নিলা ঝাহা ল ক্অঘ্যসী- 

আভ্ভলন্থাদস্থা । প্রন্নল্পবীঘলি বহু: | 

জন্বিজ্জাকী জতুঘ্া নল জদনাননিন্ধন্লালী । বামীন্নঃঘৃয্মলিত্দাজ- 

জাহিত্দী মাহী ঘৰ্া। বাজলিমবহ: | 

জন্িস্কাহী বহা জ্তন্তগ্পীজানীিনামৃন্বজিন্। বল্লাহা স্ীঘ্ঘজিন্ নিদ্ধা 

জহুল্গা ন্ুনহাদিন্ল । লীদ্ঘীঘ্ঘা দিলিজিন্ ল্লছ্ী দিদ্নন্া বাঈীচ্দলিলী | 

বানদল্াাত। | 



২৬৪ লাঙ্গলী_ ত্রান্ততী । ৯্হ্ই 

স্বত্বিনীন্দতনবীব্ে জনততৃভলম্যাদনভী । বাজলন্রধা; । 

তব্মন্মলান্দি জনীবীম। ভান্লী__-দথ্বঘো আারতীন্যাত্্ ঘি 

লীঘ্যন্্র লানলম্? (তত; হন স্ম:)। (২) সুন্নত আান্ববী-_“লনুম 

₹. সবঘত্ীন্। লঘা লাতৃলিন্দালু্:” (ভ: ২৪ আ)। (হ) হাজলা- 

ঘন লারলী--“নরান্ববীলিদ্ল্রাী দল্রঘম্াঙ্থলীজনন্ । লাহৰ্ধব্ব- 

মজ্ঘা যুতিজ্জানা আললঘম্্। ছাযানিগ্যঙ্দী হ্যতিজাভীলআন্। দুখ 

ঘলক্লালদি না দদীত্ঘ। লঞজীইবিক, দলগ্য লব্তন্। পরঘা লিদিতী 

হ্বদীলন্ব। ঘি; হিন্দ মাল যনান্া। আামানুইী লল্বঘা 
বন্দি; । নী অলান্ ঝলজাভ ললঙ । অর্দক্ীন শীমীনীদধুান্। 

মলি নিমলহীবী মীঘছালাধ্যানযান্ন; । সনভপ্তদন্ধাহঃ আমল মী$পি 
সত্ব । ভনবিলদ্বপ্ানস্ীলনলাকিথ্ষদ্। ল্য লালা দন্ত জীন- 

ল্ছলালি। আহ্নত:--(ত: ২৫ ং:)। 

বাহশলাাঘা জান্রলী--“দিবৃব্তীহবনাঘ লান্তীননুত্রকিদিনন্। 

নন্ব নত্যাদিস্বন্যাহ্য বঘ্ভলাবাঁ অ্বাবধ্যান্। (মজমাব--ঘ্ি:)। 
(২) দন্ধঙ্গীঘদলীহ্লি জাবী-_এছিবনিত্অাবিনজপী * ভাবা: দহ: 

(দমীঘ-লি:)। (২) লদ্তগহ্ঘলিস্ব্মোঘল্ আান্ী_“% লন 
নিলিঃবন *। ন্বাত্ী লুবঘান্থা”। (লহখীঘ-ি-)। 

স্রন্মহ্ন: | 

ক্ব্লবাদাললাধী জাত্রবী-_“লাত্বনীলুলক্দীত ঘাহিথাবনভানি 

দি। সঘ্িলীন্ ভুলিলা বীঘিল্ ক্সলবামানলাঘ ৪৮1 (জুতুম__লিং)। 

লাবদ্ল্গামঃ | 

লাঙ্গলীর ভাষানাম--বাঃবিষলঙ্গলা। হিঃ_কলিহারী, কলিকারী। মহ 

খডালাগ, চগমোড্যা। গুঃ-ডুধিরো। বচ্ছনাগ, কলগাহী। ক: কাডাগারী। মল 

মেছোছি, কাণডল। 



২হঃ লাঙ্গলী-_ ত্রান । ২৬৪ 

লাঙ্গলীর অন্বর্থনংজ্ঞা__“বিশলটা”, “গর্ভপাত নী”, “নিজেন্ুপুক্সিকাঃ? “ব্রণ” 

দপুঙ্পসৌরভা,” প্বর্ণপুষ্পা১” প্মারিথা”। 

উধধার্থ ব্যবহর__কন্দ। মাত্রা--$ আনা--২ আনা। তীদ্ষগুণবিপিষ্ত্বহেত 

সাবধানে প্রযোজ্য । 

বর্ণন__কণিহারীর গুল দেখিতে হরিদ্রার গুলোর মত। ইহার কন্দ আদার মত। 

কন্দের উপরের ত্বক গীতাভ। শীতখতুতে গু শুদ্দ হয় এবং বর্ষার প্রথম বাৰিগাতে 

কন্দ হইতে পুনঃ অভিনব গুলা জিয়া থাকে । আদার মত ইহার বন্দ রোপণ করিলে 

গা হয়। অতি নিয় ও আর্জি স্থানে ইহা জন্মে না-_কন্দ পচিয়াবায়। কলিহারীর 

গুল্স হইতে শীষ, বাহির হর তাছাতে ফুল হয়। নব্যগণ01071057 ১০]১০]১%র বর্ণনে 

লিখয়াছেন 11715 ৮09 01720700162 0700]9015 00107) ১০7 100205 081-1115 

7০ 17217)) 508$095,৮ কলিহারীতে এ বর্ণন আকফোৌপিভ হইতে পারে লা। আুহরাং 

কলিছারীর লাটিন্ নামে সন্দেহ আছে । “ঈশলানলে” ও “বিষলাঙলে” অনেকে বলিহারীর 

বাঙ্গালা নাম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ঈশজাঙলে ঈশের মূল, কলিহারী নহে ইহ] 

পৃথক উদ্ভিদ 

বৈদ্যকে লাঙ্গলীর ব্যবহার । 

৫০১, বাগ্ভট-_উন্নহু নামক কর্ণরোঁগে ! লা্লী_্থরসাতুলসী এবং লাঙ্গদীর 

কন্ধযেগে পক্ক তৈলের নন্ত গ্রহণ করিবে। ইহা উন্মস্থরোগে দৃষ্টঘল 1) (উঃ ১৮ অঃ )। 

(২) ইন্দ্রনুপ্তে লাঞ্গলী-টাকে লাঙ্গলীর প্রলেপ হিভবর। (উঃ ২৪ অঃ)। 

রসাধুনার্থ লাঙ্গলী-লাঙ্গলীকন্দ, ভ্রিফলা, জারিত লোভ, সদুদায় নিশ্রিত ৫০ পল অর্থ 

দিশ্রিত ৪০* তোলা লইয়া ভূঙ্ঘরাজের রগে পিষিয়া ৩৬০টা কটা গ্রস্ত করিয়া ছায়া 
করিবে। প্রথনে অর্দব্টী, ক্রমশঃ সদস্ত বটা সেবন করিবে । এবং একমাপকাঁল, মণ, পেয়া, 

বিলেপী, মাংসরসনহ অন্ন, ঘৃত, ত্লিগ্ধবস্ত বগাক্রমে সেব! করিয়া এক মান অতীত হইলে 

আহার বিষয়ে বথেচ্ছাচার অবলদ্ধন করিতে পারা যায় কেবল জজীর্ণ লা হয় ইহার প্রা 

তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে এবং অজীর্ণজনক দ্রব্য পর্ীস্থার করিতে হইবে ; একবৎসন্প এই ধধ 

সেবন করিতে হইবে। ইহ! সেবন করিলে অনাধা গীড়াগ্রন্ত ব্যক্তিও নিরানয় হইতে 

পারে। (উঃ ৩৯ অঃ)। 

চক্রদন্ত-_-গগুমালায় লাঞচলী_নিদিন্দার সরস এবং লাগার কলযোগে বথা- 

বিধি পন্দ তৈলের নন্ত লইলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। ( গলগগ্ডচি_-চিঃ)। (২) পঞ্ধশোথ 

প্রভেদনে লাঙ্গলী_-লাঙগলীর গ্রলেপ দিলে পাকা! ফোড়া ফাটিঘা। বায়। (ব্রণশোথ-_চিঃ)। 



২৬ লোত্র- বীঘুঃ | ্ হ্হহ 

(৩) নষ্টশল্যনিহরণার্থ লাঙগলী--শরীরের কোন স্থলে লৌহ পাঁধাণাদি ফুটিরা থাকিলে, 

যদি তদর্গ লাঙনলীর কন্দ দ্বার! প্রলিপ্ত কর বায় তাহ! হইলে সেই জৌহ পাষাণাদি বাহির 

হইয়। থাকে | (ব্রথশোথ-চিঃ )। 

ভাবপ্রকাশ-__-অমরাপাতনার্থ লাগলী-_প্রসবের পর যদি “ফুল না পড়ে তাহা 

হুইপে প্রস্থতির হস্ত ও পদতল লাঙ্গলীর পিষ্ট মূলদ্বার। প্রালপ্ত করিলে সত্র ফুল পাঁড়বে। 

বন্তব্য-_চারক পদশেমানিশতে লাঙ্গলী পঠিত হয় ন্যই। বিষচিকিৎসায় 

(চিঃ ২৫ অঃ) এবং কুষ্ঠচিকিৎসায় লাঙ্গলীর উল্লেখ আছে! সৌশ্রুত কল্পস্থানের 

২য় অধ্যায়ে স্থাবরবিষবর্গের বিবরণ পিখিত আছে। ইহাতে অষ্ট মুলবিষের মধ্যে 

বিছাজ্জালার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিছ্বাজ্জাল৷ লাঙগলীর নাম। “লাঙ্গলী শুদ্ধিমায়াতি দিনং 

গোমৃত্রসংস্থিত1*--একদিন গোমূত্রে ভিজাইর| রাখিলে লাঙ্গলী শুদ্ধ ছনু। সুশ্রত, শ্লেন্- 
সংশমনবর্ণে ( হুঃ ৩৯ অঃ) লাঙ্গগকী পাঠ করিয়াছেন। 

লোতর- বীসঃ। 

ঘীপঃ, মিজ্ী, নিক্নজ্ধ:, লিবীতজ:-_-59701310003 ]২200171052. 

স্বহ্স লীহৃ:__ঘানহজীদ: (অজ্বীস:) | 

আঅন্পঘল্পা-_ভীপহ্স-_পজাব্তভীন:,। পীনন্তদন্ধ:” | আান্তহ- 
ন্বীঘহ্ব__“দনভীখু৮ “ব্যুলনহ্মল:৮) “জীবনী? “নতস্বন্দ” 

পবাছামবাহন:৮ প্নম্িমজল:) “লাল: দশা: (নী নব 

শ্রাযনি)। 

ভীপ: জীন; জনাঘয ্বন্মি ভথ্যোলতীবন্দন্। নিমনিষ্রল: সীলী 

হক্দী আাস্ী জদ্দাঘন্থ:। জীপঘবর্ম জদাযন্ত হীন আানজদ্দা্জিনূ। 

স্ব বিমপ্লল্ লন নিসিভী নব্তীপ্: | অল্বন্নতীঘলি ঘব্তুমেল- 

নিঘব্তত্ত 1 পু 

কীদী আাছী ভগ্তঃ মীনযন্ঘঃ ্ষদিনবুল। হজণামী হদিজাভম্- 

জব্ানীঘাহষীঘপ্ল। জঝ্মাবসন্দাঙ: | 
তঃ 



২্ত্হ লোখ-_বী্ু: | ২৬৬ 

অ্ীসীওস্তক্মদদিন্নপ্বত্থত্যঃ ক্টীঘজিন্ মহ: | ননল্জঞান্হবীী$দি 

নস্থযঘীন্তত্ব্বন: ৷ হাজনন্ত্রল্: | 

কজদিলী বীস:-_“ভক্দীহজ্াীঅজবীসঅন্মজ্ম | ছ্যন্ু স্বপ্ন 

ন্লুনন্তব্মলানিজা: । বজ্বীবাব্ব্তুবঘাননাস্না; | হী বছিন্দী % 

ম্মবল্নি বহা; । (ভি: ৪ দ্স;:)। (৯) সপ্ন ভীস:--ন্ীপজ্মা *% 

জব্দ; % জ্ইমুন্্নীলাভীদ:” (ন্থিঃ ৩ ম্স:)। (২) লব ভীস:% 

বীসলাব্লজত্দ্দনী;। জন্য লাহবন ব্তক্তন্লি অন্ুষাতব্ধিনা লব্ঘা:॥ (লি: 

ই ঃ)। (8) জাবালানীবাহ্জী: নিকনদলল্--ঘলনদ "্ঘন- 

খুঁত লিকলজন্ম ব্মজত। প্রা লীন্জাহিন্গা ল্জনিত্তুহ্ন্দানালালি- 

বাহক্ল। (ছবিঃ ২২ ক্সঃ)। (২) সতনপহৃৰ জীস:ন্যন্সীঘলন্ছ 
জলগান্রঘ্ঘ জীপ্র্দব্লী নঘ্া ঘিনন্” | '(্িঃ ই০ সঃ )। ন্লহ্ন্দঃ | 

আলাজলানাঘদনিলঘলীন ভপ:_-“লিজঅহুজন্গসাইত্য নজনা- 

লবলজ্ঘ না। সন্বাবিন্ত্ব লন ব্হ্ৰঃ জবীনীনুদীন না। লিবীল্া 

স্ত্ব্ষীত্ব দীভক্জা ল্ত্রলীন ন্ব। হ্বাপিন্নন্জলান্ হীবান্ ত্য ঘন নিনা- 

আবন্। (ছিঃ আআ) ন্স্থন: | 

জত্রস্মন্দবীবী বীপ:--িন্ল হীপদীন্ব্ঞা জীঘ্যাত্মীলব্নঘাওঘনা”? 

(স্বিঃ ৫৫ গা: )। নামত; | 

অ্ন্বিনযা্ী বীস:__পক্ভল লাঘি ভীপ' লগ্তব লাপিজান্্ যন তন্ন 

ঘীনবনীনা ঘিন বর্ম ্বীবা ব্বব্ বজ্পহাণি” (লি: 8০ ক্স:)। স্কাকীন: | 

ক্সউঈসান্িবীমন্তহল বীপ'“নগা স্বামব্ন তীর ভনব্যন্ট লিভাব্রক্:” 

( নিন )। ল্ল্দহ্ন্ন: | 

দনান্ছিন্মানা লীপ:-বন্বীঘুলজনী পা দিলল্ সনান্িজ্জাছিল:” 

(দনা্িলান্বিং)। (২) দব্ভুলানা: শীলিলব বীপঘু:-_ন্ুললীঘর 
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নঘালীঘ কমলার তদঘবন্। নীল হীদী জ্বী জাম্ শী" তাহ 

আলিহন্বনা। (ব্নীতীন_ন্বি )। ব্াবদলাম: | 

লোঁত্বের ভাষাঁনাম-_বাঃ_লোধকা্ঠ (ইহা যদিচ ছাল তথাপি কাষ্ঠ শব্দেই 

প্রনিদ্ধ)।  হিঃ-লোব,।  মঃ-লোধ।  শঃ_লোদর। ক*লোধ। তৈ৫_ 

তেরলোছ্গচেষ্টগ। অঃ--সুগাম্। 

অহর্থনংজ্ঞ-তোধ্রের-- কাওহীন* পহ্ষেপুষ্পক, বন্কলোখের-_“খেত 

লোখ,» “স্থুলবন্ধল।” “জীর্ণ *বুহৎপর্ণ ৮ “মার্জন  লাক্ষাপ্রসাদন, “অক্ষিভেবদ ?। 

“গালব (নেত্রমীব নাশক )। 

লোধ্েব ভেঘ--লোধর ছই প্রকার, লৌএ ও বঙ্চলোধ (শাবরলোএ)। নিখ্টমতে 

ভিন্নী তিক ও তিরীট লোধ্রের এব* পটিকালোধ বন্ধালাধ্রের পর্য্যায়। টীকাকারগণকে 

কুত্রাপি নিঘণ্ট,মতের বিরুদ্ধবাদী দেখা যার যথ1_চক্রোক নেত্ররোগ চিকিৎসায় শিবদাস 

লিখিয়াছেন তিরীটঃ পট্রিকালোধরঃ | লোধরত্বক্ বণিক্ দ্রব্য। অধুনা বাজারে লো ও 

খেত লোএ (শাবর লো) পৃণ্কৃ বিক্রীত হয় না। বাজার হইতে ক্রত লো রাশি 

নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় উহার মধ্যে কতকগুলি ইষ্টক বর্ণের এব* কতকগুলি লীন 

গুভ্র। এই ্লানশুভ্রগুলিই শাবর লো শাবর মালবান্তগত একটা দেশ। এহ দেশআাত 

লোধ শাব্র লোএ নামে খ্যাত ছিল। লোধরবৃক্ষ বঙ্গে স্থুলন্ত নহে। লোপ্রদয়ের 

অন্বর্থনদ্াই উহার যথেষ্ট পরিচয়সাধিক1। 

উধষধার্থ ব্যবহার-্ষক ও পত্র। মাত্রা হকতর্-২-৮ আনা। কাধ 

৫১০ তোলা। বক্ষলোধ অর্থাৎ শ্বেতলোধ্র অক্ষিরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। 

অতএব বিশেষ উল্লেখ না! থাকিলেও অক্ষিরোগ চিকিৎসায় উক্ত লোধ শবে শবেতলোগ্র 

গ্রহণ করিতে হইবে। লো রেচক এবং বঙ্ছলোধ গ্রাহী, অতএব বিশে উল্লেখ না 

থাকিলেও অতিপারোক্ত লো শব্ষে বলো এব" বৈরেচনিক যে।গোস্ত লোগ্র শন্দে 

লো গ্রাহথ। 

বৈদ্যকে*লোপ্রের ব্যবহার। 

চৰক--বক্তপিতে শোতর-_লোধকাষ্ঠ ও শ্বেতচন্দন সুমভাগ শকরাসহ পেষণপুর্বক 

তগুলোদকের সহিত পান করিলে রকপি প্রশমিত হয় (চিঃ৬ অঃ)। (২) কুষ্ঠে 

লোধ--লোৌধকাষ্ঠ পেষণপুর্বক, কুষ্ঠরোগী গাত্রে মর্দন করিবে ব। প্রলেপ দিবে। (চিঃ 

৭ অঃ) (৩) ভ্রণে লো-_লোধকাঠহর্ণ্থার! ব্রণ অবধূণ্নত করিলে সত্বর ব্রধ পুরিযা! , 
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উঠে। (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) কাঁস ও আমাতীপারে লোএপত্র-_আর্্র লোএপত্র পেষণ- 

পূর্বক গবাঘ্বতে ভাজিবে পরে শর্করা ও জলসহ পেয়৷ বা উৎকারিক। (কাই) প্রস্তত 

করিয়া কাস ও আমাতীপারী সেবন করিবে। ইহা ছদ্দি ও তৃষ্তারোগেও প্রশস্ত (চিঃ 

২২ অঃ)। (৫) শ্বেতগ্রদরে লোঞ__বটবৃক্ষের ছালের ক্কাথ গ্রস্ত করিয়া, তৎসহ পিষ্ট 

'লোপত্বক পান করিবে। ইহা শ্বেতপ্রদরে হিতকর। (চিঃ ৩* অঃ)। 

স্থুঞ্ুত-_অনাগতাবাধপ্রতিষেধনীয়ে লোএ_লোধ কার্টে কাথ গ্রস্তত 
করিয়া, তদ্দারা সুখ ও নেত্র ধৌত করিলে, বাগাদি রোগ এবং নেত্রবিকার জনো না। 

(চিঃ ২৪ অঃ)। 

বাগ্ভট-_শুদ্ধগুক্ররোৌগে ব্লোএ--ব্ঘলোধের ত্বক্ কুটিত করিয়া পোট্টলী 

বন্ধ করিবে। এই পেট্টলী ঈষছ্ষঃঃ জলে নিমজ্জিত করিয়া তগ্িঃস্থত জল চক্ষুতে সেচন 
করিবে । (চিঃ ১১ অঃ)। 

হারীত-_চলিতগর্ভে লোপ্র--অষ্টন মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশঙ্কা! হইলে 

গর্ভিনীকে লোধকাষ্ঠ পিগুল এবং মধু গব্যদৃপ্ধমহছ পান করিতে দিবে । ইহাতে গর্ভআ্রাবের 
আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া শ্ব্থতা জন্মিবে। (চিঃ ৪৯ অঃ )। 

চক্রদত্ত-_অশেষ অক্ষিরোগহরত্বে লোএ-শারব লো গব্য্নতে ভাজিয়া 

কিঞ্িৎ জলসহ পেষণ পৃর্কাক চক্ষুর বহির্ভীগে প্রলেপ দিবে । ইহা বিবিধ নেজরোগে 

হিতকর। (নেত্ররোগ--চিঃ)। 

ভাবপ্রকাশ-_প্রবাহিকাঁয় লোঞ-যাহার প্রবাহিক! (“আমাশয়”) হইয়াছে, সে 

লোগ্রত্বক্ দধির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিবে। (প্রবাহিকাঁ_চিঃ)। (২) প্রসুতির 

ঘোনিক্ষতে লোধ- লাউয়ের পাতা এবং 'লাধকাষ্ঠ মঘভাগে লইয়া জলের মহিত উত্তম 

রূপ পেষণ পূর্বাক যোনিতে প্রলেপ দিলে, প্রস্থতির বোনিক্ষতের রোপণ হয়। 

(জ্লীরোগ_চিঃ)। 

বক্তব্য--চরক্ সন্ধানীয়। পুরীযসংগ্রহণীয় এবং শোণিতাগ্থাপনবর্গে জো পাঠ 

করিয়াছেন। ন্ুশ্রুত, লোখাদি ও গ্তাণাদিবর্গে লো এবং অগঠাদি ও স্গ্রোধাদিবর্গে 

লোখ্র ও শাবরলোত পাঠ করিয়াছেন । স্এ্রত, সংশোধন সংশমনীয় বর্ণে অধোভাগহর 

দ্রব্যের মধ্যে ভিন্বক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন “তত্র তিত্ববাদীনাং পাটলাস্তানাং ত্বচঃ৮ ; স্থৃতরাং 
লোত্বকের রেচনত্ব প্রতিষ্টিত হইতেছে। নিঘণ্ট,কার বলিয়াছেন “লোধো। গ্রাহী” এবং 

শাবরলোধ “চক্ষুষ্যো যুছরেচনঃ” সুতরাং স্ুশ্রতের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। চরকোক্ত 
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তিনৃকর্ষক্প ( কল্পস্থান ৯ অঃ) পাঠেও তিবকের রেচকত্ব অবগত হওয়া যয়। অশ্মাদৃষ্ট 

কোনও নিঘণ্ট,তে শাবর লোধ্রের পর্ধ্যায়ে তিক ও তিগীটক শব্দ পঠিত হয় নাই। 
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নব্যমত-__+লোধকাষ্ঠ_কষায় এবং বল্য। বেল এব* নন্মভসিকার সহিত ইহা 

'অ তসার, আম ও রক্তাতিসার, রক্ত ও শ্বেতপ্রদরে বাবহৃত হইয়া! থাকে। ইহার কাখের 

কবল, বদ্ধিত আল্ছ্িবে এবং দত্তমাটী হইতে রক্ম্রাবের পক্ষে হিতকর। পিষ্ট লৌধ- 

কাষ্টের প্রলেপ দিলে ফোড়া! পাকিয়া যায়। ( আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)। 

ডাঃ চার্লশ্ বলেন-দীর্ঘকাল পর্ন্ত আর্তবরজঃ অতিয্িক্ত মায় লা হইতে 

থাকিলে লৌধকা ঠচর্ণ ২* গ্রেণ প্রতিদিন চিনির সহিত ৩৪ বাব, খাইলে তিন চারি দিনেই 
গীডা নিবৃত্তি পায়। 

শখপুষ্পী_ মন্স্ঘী । 
কন্বত্র্দী (শ্বন্ধপ্র্মা )-1১190612 17960035212, 09150017% 

19807155962 

আহ্মা লহী-_(€) নীনবপ্জ্জী, নিথ্যু্দানলা। (২) বন্ধ্তদী_- 

[170012,56551111072. ০1 ড772462 

শন্নপ্রঘন্সা-_মজ ঘুত্ঘযাঃ-নিচ্যা”। 

অঘ্ভিলী জহুলিকীঘ্যা দ্দাপিন্সনন্বাজিল্। হি্াঘন্মাহমুনাকীন্ 

স্বন্নি চা বালী । নিছ্যুন্দান্না জনুক্বিন্জা জদলানালঘাদন্থয | 

অন্নন্মহীযলিছব্তু; | 



২৩০ শঙ্পুস্পী- অন্ধন্্রী | ২৭০ 

অক্তপ্রজ্জী ভিলা নিলা জঈঘাজন্ বহজাহিষ্বী। মন্ব্ুলাহিহীনঘী 

নজীলবন্ছঘিত্রিতা । বাজলিমব্ত: । 

আক্তত্বজ্দী হা উচ্ঘা ভা লালঘহীবাস্ন্। ক্যালী জলানীহ্যা 
ফ্ঘুনিজান্লিনজাব্নিভা। ভীদাদজ্লাহল্বুনান্দীন্তভ্তদদিনি(নদসয্বল্। খ্ান- 

সল্যাস্ত | 

আন্কন্তজ্জী নত লীহ্যীছ্যা লচ্বা লিলিলিলাস্থা | বাজনক্: | 

_ন্ধা লীবা হ্ঃঘলা। লিলা: | 

লঘানভ্রলার' মন্তন্তচ্জী-“লীজ্ঘা নিউপ্রষ্য তত মক্ষপ্রচ্দী” (ন্থি 

২ ক্স:)) ল্লৰ্জ: | 

ভল্াহ আন্তন্ব্পী--% আন্তপ্বন্সিাববঘা; | ভল্লাহ্ভ্লী ভভা; 

সযঘবীন ভ্তভলন্ভলিন্াঠ” | (তন্মাহ-লি:)। ন্লল্মহন:। 

শুরু শহ্বপুষ্পীর ভাধানাম-__বাঃ_ভানকুণা। হিঃ__শঙ্খাহুণী, শংখাবটী। 

_শংথাবলী। কঃ শমপুম্পী। 

শঙ্ঘপুষ্পীর ভেদ-__বদিও পুপ্পের বর্ণভেদে *অবপুষ্পী তিন প্রকার, যথা__শুর্ুপুঙ্পী। 

রক্তপুত্পী এবং নীলপুম্পী, তথাপি শঙপুষ্পী বলিলে শুক্লুপুত্পীকেই বুঝাইয়া থাকে । শুরু- 
পুর্পী শঙ্ঘপুত্পীর ইতর ব্যবচ্ছেদক চিহ্ সন্বন্ধে ধন্বস্তরি বলিয়্াছেন-_৭শুক্লপুত্পী ভূমিলগা 
ভ্থা সা শঅপুর্পিকা” অর্থাৎ শু্রপূশ্পী শঙখপুষ্পীর ক্ষণ অন্যাপেক্া হ্রন্থতরা এবং ইহার 

পুষ্প শঙ্খবৎ আবর্তান্বিত ও শুভ্র। রক্রপু্পী সম্বন্ধে কণিত হইয়াছে-_"সুন্পত্রাস্তরা জয়া 
নর্পণাঙ্ষী রক্তপুর্পিকা” বাহার পত্র অন্যাপেক্ষা সুঙ্গতরা তাহা রক্তপুগ্গা, সর্পাক্ষী ইহার 
নামাস্তর। 

অন্র্থদংজ্ঞা-_শ্বেতপুষ্পার-_“নেধ্যা"। 
বর্ণন-_শ্বেতপু্পা শপুষ্পীর ক্ষুদ্র ক্ষুপ আর্ত বা জলাসন্ন ভূমিতে জন্দিয়া থাকে । 

দুপকাণ্ড একহস্তও উচ্চ হয় না, কাণ্ডে ৪টী সাড়া আছে, আড়াগুলি পক্ষবৎ বর্ধিত ও 

বহুশাথান্বিত। পত্রগুলি,_দরু, লগ্থাঃ সুঙ্গাগ্র, তিনটা শিপাধুক্ঞ, অবুস্তক এবং নান] 
শাক্তিব। ফুল-_ শাখাগ্রে ও শাখাপার্খে ছিত। বিশেষত এই- শাখাগ্রস্থিত ফুলগুলি 



২৭১ শতপুষ্পা- সনত্বক্মা। ২৬ 

তিন তবক, উভয়ই শুভ্র! হ্ুপের কাণ্ড এবং শাখার বেমন চারিটী আড়া থাকে, পুশ্পরন্তও 
ভদ্ধপ। ইহ! বর্ষায় পুপ্পিত হস্গ। শবেতপুস্পা! শপুষ্দীই ভেষজার্থ ভুরি বযবন্তুত হইয়া 
খাকে, অতএব তাহাহি বর্ণিত হইল। 

উষধার্থ ব্যবহার-_সঃগ্র ক্কপ। মাত্রা রদ ২--২ হোলা। 

বৈদ্যকে শঙ্মপুজ্পীর ব্যবহার । 

চরক- -মেধাবর্ধনার্থ শপুষ্দী__শখপুঙ্দী বিশেষরূপ মেধাবদ্ধক (চিঃ ১ অঃ)। 

চক্রদত্ত-_উন্মাদে শখ্পুত্পী__শখপুত্পীর স্বরদ, কুডচূর্ণ ও মধুযোগে সেবন 

করিলে উদ্মাদ রোগ প্রশমিত হয় ॥ (উন্মাদ__চিঃ)? 

বজ্তব্য-_চারক “দশেমানি”তে কিংবা সৌশ্রুত দ্রবাসগগ্রহণীক্লাধ্যায্ে শখপুশ্পী 

পঠিত হয় নাই। 
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নব্যমত-_মৃহরেচক, রসায়ন এবং নার্ভের বলগ্রদ। ইহার স্বরম, উন্মাদ, দৌর্কলয, 

গণ্ুমাল! এবং শ্রহ্মীতে ব্যবহ্যত হয়। (ক্ষোরি, ২র খঃ, ৪৯৯ পৃঃ)। 

শতপুষ্পা- মনন্ত্দা। 

মলঘ্চ্সা, ্নান্া--1১611000911110) 0912৮601515 7//2./7%125 

4৯7600005০2 

ক্সন্মঘর্ধজা__প্সলিক্জুলা, প্ৰালঘলি্জা” “ন্লুসঘলিকা,৮ 

প্লুব্ঘিআ,? প্ালদ্র্য,” পন্সন্থনত্ততখী,” “ঘীনত্জ্মা” | 

মলাঙ্গা হতুকা নিলা ভিিন্ধীহ্যা স্াক্ন্বানজিন। ল্নহলললত্খান্ 
স্থবি অনধিনধবীখি সহ্য ॥ আলঘন্যাতৃতী হীনী ভথ বন্তব ত্লিন্। 
বানঘ হীদন ভ্বন্্ জকন্ন্তিকাযজ্জল্। ঘন্নবীঅলিঘবাত: | 

মনাজ্া নব জত্ুন্বি্দা জিনা আব্মানিভব্বেন। ভ্বব্নলরক্ঘ্ৰী প্ব 

বহ্বিজঙ্্ছি অন্তন। ব্ললিছহ্তঃ । 



ই৩ই. শতপুষ্পা-ম্নস্ম্মা । ২৭২ 

সনঘচ্া দ্ধ হ্বীহ্যা দিন্নজন্ ভীঘনী জু; । তছ্যা তনহালিবসঘস- 
লবযুলাঘিবীবান্তন। কাবসন্জাক্ম: | 

আনাপ্া$লিন্তাস্থা$লসূত্রল্তহুন্ছহিলাজ্মনী । বাজলক্র: | 

সাচ্জা্:ভব অনত্তচ্া-_“ক্বল্বালি জভ্ব্রন্ দু আীদ্দমূত্রান্নিনানি 

নন। % নন্বা্নাপ্রাদিবভনা স্বত্বীন্ী: বয়ন: (লি: € ক্স: )। 

(২) ভানাঘিজী নানব্জী অনপ্বদ্মা--ীহদিউ ক ীঘ। জ্আক্জিত- 
নিন্রননগ্র নার্ভ নানিব$ঘিনী” | (লি; ২৩. অ:)। অব্জঅন্িনাঘাঁ। 

ভন; | | 

জছিন্দানিন আনভ্রজ্া--“মনগ্রচ্জাবলাম্জী বন্তন নক্নিনিলল্ । 

ভন নল হুঘান্ লন্বিজালিদলাষ্নল্ ॥ নকল: । 

শতপুচ্পার ভাষা নাঁম__বাঃশলুফা। কো$-শলুফ)। হিঃ_সোয়1। সোয়েকে 

বীভ। মঃ__বাঠ্ঠস্তশোপ। গু£শুবাদানা। কঃসঞ্জসীগে। তৈ:--সদাপা। ফাংল- 

শুৎ। অঃ-_-বজ-ল্ সীব্বৎ। ইং--কমনভিল্ ফটু। 

অন্বর্থসংজ্ঞা-_“অতিচ্ছনা”, "সংঘাতপত্রিকা।” “হুঙ্মাপত্রিকা, “ভূরিগুষ্প1, “শত- 

পুষ্পা", “অবাক্পুণ্পী,” প্লীতপুষ্পা”। 

বর্ণন__শীতকালে শলুফার আবাদ হয়; ইহা সর্বত্র স্থুপরিচিত। উপরি লাখত 

সাক সংজ্ঞাণুলিই শলুফার পত্রপুষ্পের পরিচয়পক্ষে বথেষ্ট। 

উষধার্থ ব্যবহীর__পত্র ও বীজ 

সান্রা-__বীভ্চুর্ণ ১৪ আন!। 

বৈদ্যকে শতপুষ্পার ব্যবহার । 

চরক-__শুক্ষার্শে শতপুত্পাবচ ও শলুফা শ্রেহযোগে পেষণ পুর্বাক (কাজিদ্বার।) 

ঈবদ্চ করিবে। এই পিও পোট্টনীবদ্ধ করিয়া এতদ্বারা বেদনা ও স্ীতিযুক্ত শুদ অর্শে 

স্বেদ দিবে। (চিঃ৯ ঃ)। (২) বাঁতাধিকবাঁতরক্তে শনুফা--শানুফার বীজ 
গব্যদুগ্ধযোঁগে পেষণপূর্বক ঝাতাধিক ঝাতরত্ক্রাস্ত অঙ্গে পেপন করিবে । €চিঃ ২৯ অঃ)। 



২৭৩ শতপুষ্পা স্নদ্তচ্জা হই 

মক্ষিকাবিষে শতপুত্প'-_শলুফা ও পৈশ্কব জলের সহিত পেষণ পূর্বক গবা- 

ঘত যোগে প্রলেপ দিলে ঘক্ষিক(বিষ বিনাশ প?। বঙ্গমেন | 

বক্তব্য-_-চরক, মম্ুবাসনে!পগবর্গে শতপুষ্পা পাঠ করিয়াছেন? ডিমক্ (২য় খণ্ড 

১২৮ পৃ) ।  বিশ্রেয় শব্দ শতপুপ্পার পর্যায়ে পাঠ করিয়াছেন । মিশ্রেকা মৌরীর নাফ 

শতপুপ্পার নহে। 

00036760606 _৮০19016 ০] 3 ০74. 0 ০১ 20153:6৫ ০01]. 1১3 ৬০121] 

08] 25 ০9০00909900 22601১০05, ০7৮০] 200 910011)67 11010091790 

(ঘি বৈ 005,০11, 9 294). 

+081107080505001090))6 50107081200, ৪00. £৭150588089 ৮4007070156 

16 95 20101210170 এ ০০0000৩69 5600 2 15006107 €0 ৮0101010 

20101109981) 81010 19018550192, 000. 03001000 60110 1013. 8150. €1%010 11 

20000000005 ৮107 7060005৩505 21৪ 010 2) 9006৮ 200 05৫0. &0 

017001১ 0:711)0০2. (২ তে [01১০75, ০1 11, 9 294) 

06107582100 0865 _-19011 50 15 10000) 65095760 17 0101961৩801 

10018) 1১0,059 18 95 ». ০0020107057 9170 17760101050) 11015100. 0 8419 

27৮০) ৪9 ৪. ০0712101100 00 ৮০290) 2667 ০0003500600 00170 15285 

10015060760 1891] 816. 85৩0. ৪5 2 50020180716 9001015৩ 0: 5101201%6 

(05709 ৬০1 1150 7289 

নব্যমত-_এতদ্দেশীয়ের মধ্যে শলুফার বছ আদর--তাহার1 ইহাফে চাটনি এবং 

উধধ স্বরূপ বাবহার করে। গর্ভাবস্থায় ভ্রীলোকের! হৃদয়ের বলপ্রদ বলিয়া শলুফার কাথ 
পান করে। শনুফার পত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া উষ্ঃ প্রলেপরূপে বাবহৃত হইয়া 

থাকে। এই প্রলেপে অপক স্ফোটক পকত! প্রাপ্ত হইর! থাকে। (ডিমক ২য় খও, 

১২৮,পৃঃ)। 

শলুফ1, বাযুনাশক, পাচক, উষ্ণ এব" স্তন্তবদ্ধক॥ গর্ভাবস্থার বিবমিষা এব* হিকা 

নিবারণার্থ ভ্রীলোকগণ ইহার কাখ পান করে অমীর্ণ এব* উদরাগ্বানযুক্ত শূল, বিলগ্বিত 

রলঃ কিম্বা রজোঞোধ রোগেও ইহার ব্যবহার প্রশস্ত । (আর, এন ক্ষোরি, ২য় থঃ। 

২৯৪ পৃঃ)। 



২৩৪ ও ২৭৪ 

শতাবরীদ্ধয়__চ্ছনানবীন্ত্রম্ । 

আনানহী নন্বৃত্বলা, কদলীব্ঃ__4১51021:8009 1২20610009515. লন্বা- 

জলানহী বন্থ্নী্ঘা-_£১519219205 9110)01069505. 

ৃ ঘন শন্না;__জ্মনা গ্াং__এ্নলুবা)১ অঠামুলা, পলুছন- 

ঘলা “জীজব্তজ্া,” প্ল্ষ” । অন্কাম্মলানভ্ঘা:_“নসঘলিক্জা,” 
“জী ব্তা” | 

৫৫ 

ছানানকী ভিলা লিজা হ্ব ক্লান্ত: আঘাহ্লজিবু। লানমিন্ত্বহা 

হ্যা াজলনহা কনা । অন্তজ্রনীভা লচ্ঘা নত ছা ভরা বালী । 

আীনলীহ্যা লিস্বন্অনীতবন্বীলঘলালনান্। লতৃভঘ ব্ভিহীসসী বন্তবী'- 

হযাসন্থঃ। ঘল্নন্নতীলি ঘব্তুঃ | 

আনানভ্ ছিব লহ লগ্তুই লিন্নজিল্ অই । জদ্নানস্থই নিকী লত্বাস্ 
ক্যানন । আ্লানবীল্ ভর্দ লগত দি-্নজিতিলল্। লম্ছনী দদ্দলালদী 

নিন্দা শন্তা হন্বান। জদিনন্ববাব্বিন্ান্বব্লা হনাভ্া: আনা; | 

বাজলিঘহ্ত: | 

জানানহী হাব্ধঃ জনা নিলা ব্জালী হযাঘলী । বীতাহ্নঘনিবা কিতা 

ললনা যজ্ানিবাহলিন্। লগ্কাঙ্ঘনানকী লচ্ঘা স্ত্যা ভঙ্ঘা হন্তাঅলী। 

মীননীত্মা লিস্বক্র্গীপন্বত্বীনঅলাগঞলঘান। ক্ানসক্জাক্ছ: | 

সনানহী নালদিন্ললন্বহন্বহা ঘব্যা। হাজত: | 

মলানন্সা স্্ব্ব্ত্ নিন ভ্রদ্দী বন্বঃ জুল: | স্ত্যব্লিকীঘিন্দী 
নানবলাগঘাঁ ভব: । ছঘশ্স্বত্বীবীনলাঘলব্বিজ্জী অন্ত: | লিঘব্ত্- 
বনান্নাৰঃ | 



২৭৫ শতাবরীদ্ধয়-_হলান্ববীহযম্। হও 

ন্ু্রনানাদ্ ব্ধন্ুনী যনাবতী-_গ্যনালবীলীদ্কঈ: স্যলত্য ক । 

বন লিভন্তাত্য নিছিসনন্ত যন্দুল্ললামান্ অল সমানি। (লিঃ ও ক্ম:)। 
(২) ক্লালিআাহ যনানবী__“্তরীলা অলানহীন্ত' যদ বীহস্বমৃলবীন্। 

হজানিঘাই নীলা না লঘা ঘ্ি্ভ গন লহ (ভি: ২০ ক্:)। 

(২) নানদিনীন্লবা নির্ণ অনালবীজন্হঃ__এজলাবহ্যা বিহাত্যাস্ব 

জন্হী ঘ্বীনদ্ভনাসুনী ক্ষ +% নইবাবঘন ছিনন্্”। (ছিঃ ₹£ প্রঃ) ) 
€8) ্সদল্মাহী ঘনাববী-_“সতক্লহান্ ₹ দহলভা ঘা আনানহীদৃ” ) 

(ছি: হ ক্স:)। লজ: 1 ূ ণ 

কআজগদ্ে অঙ্গীভ্ু যনানবী_-প্যনানবীদু্ন্ধজ্র* বা ইহা 

(দি: হ  )। (২) নর্ানিভন-__ঘনানবী_-" ললাম্য জনগন" 
দনিদ্ুঘ | ব্বহঘী ব্প্বনাযা; ভগ্ঘনঃ হীর্ষস্তন: | (জব্ম_-ং ক্ঘঃ)। 

(২) শন্জুলী্নিনঘাধী অলানবী_-প্ঘনারহী & ঘাহবন। (ততঃ 

২* ঃ)। (8) নানক মনাহবী__থ্যভুখ্আাঃ বছৌ্াস্জাঃ সলানহ্যাঘ 
নন ভ্বনঃ। লিদ্বন্মান্ ঘযভঃ দীন: অতবীগলিভজন তনহল্?? | (ভ: হত 

গঃ)। (২) ভ্বব্মীহি মনানবী_্যলাবহীছুখ্বীনী «| ঘিথন্ & 

লুঈত্য জদ্উ কহর্ই। (ত: ২ ্:)। ভ্ুসুনঃ | 

হাসান যনানবীদলাথি_-পভন ঘিভ্ানি ক মল্বাখ্যি 

মলতন্। ঘঘানিম্তত্ব £ গ্সমীহৃলানি অ+) (ভ ২ ক্প)। 

(২) হামলার লন্বাখলানবী-_“হনানবীজভ্দজলাহঘিত্ল্। হী ঘি 

হম্েন্নি ঘিনান্বিনীয়দ্। নানু লীঘিনাদ্বালমমিসন্লান্। "ল নিদর- 

বুল্দন্নি নিজ্ঞান্বীতাঃ। (ভঃ ২০ শ্সঃ)। আাব্লতঃ | 

ভ্ূজন্ধনই আনানণী_-এঘিইল্ছুলাবহী নুর্ধ বুখিল জীনলাহিহয 

(ছি: ২২ সঃ) স্কাবীল: | 



২৩৫ শতাবরীদ্বয়-__স্নানবীঘ্বঘম্ । ২৭৬ 

নানৰ্বী সনানবী-?ক্ছলানবী জ্জহাধী কব নব্ঘাতন্বখশী। আহ 

নব ছন দন্দ নালক্মীছ্িনলাসলম্। (নানহবা-_ন্বিঃ)। (২) দিননকহী 

্নানবী--এ্মলানহীহধঝ ব্বীকুগন দান: দিলনলিহ: | ভান্বসুত্ীসক্যানপ্ত 

বজ্ীঘিদ্না$$লঘানন্বল্” (মুত্ব-লি:)। ন্নলাহ্্নঃ | 

ব্রি আ্বলানবী-_% পজ্নানহ্সী হ্দজিন্ ব্ামিন দস” । 

(হকদিন-ছ্ি:)। মানসল্দাক্ঘ;ঃ | 

শতাবরীর ভাষানাঁম-_বাঃংশতমৃলী। কোঃ-হাড়গাজী। হিঃ_সতাবর। 

মঃ২_লঘুশতাবরী, আদবলী। গুঃ_-শতাবরী, একলকণ্টো। কঃ-_কিরিপআসড়ী। 

তৈঃ-_এছুমউ্রীটেগাঁচল্প। ফাঃ-_গুর্জনন্তি। অঃ--শকাকুলমিষ্রী | 

ডেঁদ--শতাবরী, মহাশতাবরী। 

অন্বর্থসংজ্ঞ।_-শতাবরীর--“শতমূলা”। “জটামুলা”, “হগ্পত্র/ "উদ্ধকণ্টকা”। 
"ছুমরা”। মহাশতাবরীর _"বহুপু্িকা”, “উর্ধকণ্ট।”। 

বর্ণন-__শতাবরীর কাও ও শাখা ক্গীণ। ইহ! নদীতীরবর্তী আল্গ! ও উর্বর সৃত্তিকায় 

উত্তমরূপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার পত্র অতি ছোট, শাখা কণ্টকিত। প্রাবুটের প্রথম 

বারিপাতে পুরাণ কাণ্ড হইতে নবীন শাখা নির্গত হইয়া! পুগগে শোভিত হয়-_পুষ্প অতি 

গৃদ্র। শ্বেতবর্ণ এবং স্থরভি।, মহাশতাবরী সর্ধরথা শতাবরীডুঙা কেবল ইহার দুপ দীর্ঘতর 
মূল সংখ্যায় অধিক এবং স্থুল। 

ওধধার্থ ব্যবছার-__দুল, পত্র, অঙ্কুর 

মাত্রা -মুলক্ঘরস ১--২ তোলা। 

বৈদ্যাকে শতঘূলীর ব্যবহার । রঃ 

চরক- _সৃন্রমার্গ হইতে রক্তজআ্রীবে শতমূলী-কাচা শতমৃদ্দী ১ তোলা, গোক্দুর 
১৯ তোনা, জল দেড় পোয়া, গব্যদু্চ আধ গোয়া, শ্ীরপরিভাধান্সারে কাথ প্রস্তুত করিয়া 

পান করিলে, প্রশ্রাবদ্ার হইতে বেদনার সহিত রক্তভ্রাব নিবৃত্তি পাকস। (চিঃ ৪ অঃ)| 

(২) রজ্জাতিসারে শতাবরী-_রক্তাতিসারী, শতাবরা উত্তগরূপ পেষণপূর্বাক গবাছদ্ধের 
সহিত সেবনপূর্ধ্বক ছুগ্ধমাত্র ভোজন করিবে কিংবা শতাবরী বক্ষমাধিত প্রত যথানাহায় 
পাঁন করিবে । (চিঃ ১০ 'অং)। বাতপিভ্তোন্বণবিসর্পে শতাঁবরীকন্দ-শঙধৌত গ্বতে 

শতাঁবদীকনদ পেষণপূর্বাক তদ্দারা বিসর্পাক্রাস্ত অপ লেপন করিবে 1* (চিঃ ১১ অঃ)। 



২৭৭ শতাববীদয-_আ্নানহীন্বযমূ। হ৩৩ 

0) অপম্মারে শতাবরী-দুপ্ষের সহিত পিষ্ট শতাবসী সেবন, অপস্থারে হিতকর। 
(চিঃ ১৫ অঃ)। 

স্্রুত-_-মদৃগ্তঅর্শে শতাবরী- ছুগ্বের সহিত শতাবরী পেষণপূর্বাক পান করিলে 

অদৃশ্ত অর্প প্রশমিত হয়। চচিঃ ৬ অঃ)। (২) কর্ণ তৈলগত্তে শঙাবরী-_-তৈল কর্ণগত 

হইলে কর্ণে ম্কীতি, বেদনা, শ্রবণশক্তির বৈশুণ্য এবং কর্ণব্বাব ঘটয়া থাকে । ইহার 

প্রতীকার্জার্থ মর দ্বতমধূধুক্ শতাবরীর রসে কর্ণ প্রতিপূরণ করিবে। বেজঃ ৯ অঃ)। 

৩) শকুনীপ্রতিষেধার্থ শতাবরী--শবুনীগ্রহাক্রান্ত শিশুকে শতীবনীমূল ধারণ 
করাইবে। ডে£৩* অং)। €) বাঁতজবরে শতাবরী--গুডুচী ও শতমুলীব পদ সমভাগে 
লইয়া পুরাণ গুডযোগে মেবন করিলে বাতজর বিনষ্ট হয়। (উঃ ৩৯ অঃ)। (৫) স্ববভেদে 

শতাবরী--.কফজগ্থ হ্বরতঙ্গ হইাল গোমুরের সহিত শতমূলীচূর্ণ পাঁন করিবে। (উঃ ৫৩ অঃ)। 

বাথ্ভট-_প্াত্র্যান্ো শতাবরী--শতমূলীর গঞ্জ গবাগ্ুতে ভাঙগিয়া, রাতধাণা- 

বোগ্ী ভোজন কৰিবে। (উঃ ১৩ অঃ)। (২) বসায়নাথ” মহাশতাবরী-_মহাশতাবরীর 

কন্ক ও ক্কাথযোগে স্বত পাক করিয়া মাত্রানুদারে পান কল্পিলে, বিকারচৌর জীবিতাপহরণ 

করিতে পারে না? ডে£ ৩৯ অঃ)। 

হারীত-_মুত্রকৃচ্ছে, শতমূলী--শীতণ জলের সহিত শততমূলীতূর্ণ গান করিলে 

মূ প্রশমিত হয়। (চিঃ ২৯ অঃ)। 

চক্রদন্ত-_বাঁতরক্তে শতষুলী--দ্বতের চতুরাংশ শতমুলীকষ, সনভাগ গবাদধ 
এবং চুপি শতমূলীর রসের সহিত দ্বত পাঁক করিয়া পান করিলে ঝাঁতরক প্রশমিত হয়। 

(৯ পিতশূলে শতমূলী-প্রাতঃকাণে মধুর নহিত শতমুলীর বস পান করিলে পিশ্তশূল 

দাহ এবং সর্বপিত্তবিকার প্রশমিত হয়। (শুল__চিঃ)। 

ভাবগ্রকাশ--রক্তপিন্ডে শতাবরী-শতমুলী ২ তোলা, জল দে গোয়া, গবাছুগ্ধ 

আধ পোকা! ক্ষীব পরিভীষাহুসারে কাথ প্রস্তুত করিঝা পান করিলে রকরুপিন্ত প্রশমিত হয়। 

বক্তব্য__চরফ, বয়ংস্থাপনবর্গে ” গতিরপা” পাঠ করিয়াছেন। সতত, বাতগ*শমন 

বর্গে (স্থঃ ৩৯ অং) শতাবরী পাঠ করিয়াছেন। বিবিধ তৈলদ্বতে শতমূলীর তরি 
বাবহার দৃষ্ট হয়। 

00780066065 _-0055705 126 »০০00 ৩6 53001 হঠাত 200 

20001525 

66603 20৭. 8563 --২0000৮৩, 10000%052010270 8770 0812095০886, 

পাছে 1 01115057698 এয ঠাওাত 055 আআ পঝযটিতেজ। হাঃ ০00টথা 
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(102 ৮10) 00791 01015610510 15 51৮61) 11) 502810107 011700 725 26010101015 

11500 17. 5010102]0001110 হা) 09010011210 ০010)01211005. (1২. ই. 11101) 

৬০]. [75105 613.) 

নব্যমত-__শতমূলী, পুষ্টিকর, বল্য, শীত এবং স্তন্যবর্ধক। ইহা পিশুবিকার, বাত, 

গ্রহণী ও উদরাময়ে প্রযুক্ত হয়। শতমূলী, অন্ান্ত মুত্রবদ্ধীক ভেবজের সহিত মুত্রাল্পতায় 
বাবহৃত হইয়া থাকে । বলকারকরূপে ইহা শুত্রক্ষয়জ দৌর্ধল্যে এবং ক্ষয়কাঁস প্রভৃতি 

রোগে ব্যবহত হয়। (ক্ষোরি, ২য় খঃ) ৬১৩ পৃঃ)। 

শরপুঙা ত্রয়__ষব্স্বক্রালমল্ । 

হজন্হ্ঘ্বত্বা-_-]013171:0512, [2011১011201 071909. 120011১0169) 

. না [800100]19. বিনক্মবন্বত্বা-_-02109. 170972,) 0. ৮111059. 

জয্হঘ্ুত্বা-_-0291629. 51911105% 

মহা:(৫) বজমবত্কা, (২) বিনস্বস্জকা, (২) নত্ন্তষ্কা । 
দুলাননান্ন্মীলনবালন্ূ__“নীঘন্্বাজনিষ | 

0 & ৮ 

বন্লঘজন্া_বজানা:-ভ্্রীন্ঘঘন:৮ | 

ছা, জভুষ্যাত জলিনানন্লাণভ্বা; | ঘব্রনালান্ত হাত্াজ্যা- 

ব্ান্ দঙ্মহ্বা ভ হান ॥ ল্কততুক্ৰা জুঘ্যা লন জলিহলিলাজ্ঘলী | 

বাজলিঘত্তু; | 

জআহত্বরী অজ্ল্ত্রীন্বযুলব্ঘনিনাতন্: । নিজ: জনাঘ: জাযাহ্বকাঘ- 

ভ্নব্বী ছু: । আালদল্াজ্যঃ | 

ক্ব্ব্দীনিঈ অযদ্্কা__“নুক্য হঘ্রাঘা; জগ শ্ত্বৃতদাতিনল্। 

নব্তুবীহুজলাহাঘ দনধনব্ত,উ: বস । ভল্মন্নজষ্ম লত্্ব কলচ্যা$$দু- 

মজ দন্বিন্। ব্ত্াইভীনগ্জ্াবী নহ্ত্রীনিসুনিল:?; | (নব্ম:-_হ ক্স:)। 
ব্ধন; ।__স্ব্তৃবজাতিজলিনি শ্বত্তৃহক্রজত্রা্া: নাত ইজ । ভব্ন্ম- 



২৭৯ শরপুতাত্রঘ__স্হঘ্ব্ভালমদ্। ২৩ 

গন্য দলীদ্ত হন্যাহি শ্ব্বৃবজ্ধতয অমঘলাখি স্মাস্্াহি লল্লান্নহহ্গলান* 
-_ ভক্খাঃ। 

মীদ্বি শহপন্ধা_“বীদ্বজিন্ব্ঘ্তাযাঃ জজ্জন্বালীঘ বলিল: | 
(বী্ব_ঘি:)1 (২) লী যবব্া-_প্লঘ্হা অবভ্বধা অল্রন্ববীঘত্থী 

জঘিলা+ (লব্ঘগীহ-ন্বিঃ )। ঙ্গহন: | 

হাজী মন্তবপাববঘদ্__প্যঘন্তদ্ভত্য ব্য মহ্যাূষী অন ঘন 
মাঘদলা, খ ব্জলবাঘন্তন্” | (যব্র--ছি)। লানসজাসা:। 

ক্মনন্বীলিনন্রলিত্ব মবত্তভা-_গতদ্রভীয়ব লুল ঘি" নহ্ভুল- 
ন্বাহিযা। লহ্মালঘাস্ব কৃছাক্হঘন্বীবিদলন্ত্ুজিম্” | (ভ হত ক্স,)। 

(২) ক্মান্তুনিটী মবঘ্ভাবীলদ্__“লদীত্য মহ্ঘরতঘোঃ নীল অন্থুত্ী বা 

দিনন্। (৩ ইচ ক্সঃ)। নান্লতঃ। 

শরপুঙ্থার ভাষানাম-_-বাঃবসনীল, শরপুখ। হিঃ_সরফোকা। মঃ 

উন্হাট। কঃ একডুকোগ্ণী। হৈ: প্রাম্পোরাচেটু। তাঃ_কোগুষবকলপি। 
ইং পার্পেল গোম্ রিউ। 

শরপুত্খার তেদ-_রাগনিধন্টমতে শএপুত্খ। জিবিধ_শ্েতশরপুতাঁ, রকশরপুা! 

ও কন্টপুতধা। ভাবমিশ্র কেবশ শরপুজ্ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পরিচয়ার্থ লিখিয়া 

ছেন__শনীলীব্ক্ষাকৃতিশ্চ স:” সুতরাং ভাবমিশ্রেরজ শরপু্খ রক্তশরপুঙ্খ বলির! প্রতীতি 

হইতেছে) 

বর্ণন-__75201058 £8790772 ও ঢা [য021থকে রক্তশরপুত্খ 0৭166 

[00218 এবং 0. %81০5কে শ্বেতশরপুত্খা এবং 0 :5087058ে কন্টপু্খা বলা 

ধাইতে পারে । রক্তশরপুজ্থার স্প হস্তাধিক উচ্চ হর। ইহা বহশাখ। হেত 

শরপুতখাপেক্ষা ইহার পত্র বৃহত্তর এই প্রকার রক্তশরপুঙ্খার মধ্যে আবার একের 
0 [7০1০112) পত্জ অন্তাপেক্ষা (হা চ81822) বৃহতর ॥. এক ক্ষাণ দীর্ঘবৃস্তে ৫৯ 

জোড়া পাত! থাকে । হা [0তিহর সর্বাগ্রে একটা বেজোড় পাতা থাকে? 

৮/৮এওর পঙ্ের উভয় পৃষ্ঠই মন্থণ কিন্ধু [.5701001/9র পত্রের অধঃপৃষ্ঠ কিঞ্চিৎ বোমশ। 

শ্রথমোজের শুঁটী মরল, বীছসংখ্যা ৬_+, দ্বিতীক্গের শুট বক্র, বীজন্বপ়ের মধাভাগ 
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সমুচিত, বীজনংখ্যা-_-৩--৫টা। উভয়েরই শু"টাতে রোম নাই। প্রথমটার পুষ্প বেগুণে 

রঙের, দ্বিতীয়টার পুষ্প উজ্জল গাটবেগুণে রঙের। শ্বেতশরপুতঙ্খার বিশেষত এই 

-ইহার কা নাই-_ভূলুন্টিত প্রভানমাল! ক্ষিতি আবৃত করিয়া থাকে । গ্রতানের 

কোমলাংশ, উচ্চ, শুভ্র রোব্যাপ্তহেতু শুভ্র দেখায়। 1[0708৭র পুষ্পদণ্ডে ৩টী এবং 

৬711057র ২টা পুষ্প থাকে । প্রথমটার শুঁটা বক্র, অক ঝোনাদ্িত, বীজ্সংখ্যা ৬-৮টা। 

দ্বিতীয়টার শু'টা অল্প বৌমান্বিত, বীজ সংখ্যা ৫--২টা। কণ্টপুঙ্থার পত্র ক্ষুদ্রতম) প্রায় 

৯ জোড়া, শুটা রোমান্বিত নহে--অদ্দচন্ত্রা্কতি, বীসংখা। প্রায় ৬টা। 

ওধধার্থ ব্যবহার-__পত্র, মূল, বীল। মাত্রা _পত্র স্বরদ ২৯ ভোলা। আর 

মূল, তক ও বীজ্কন্ধ ২২ আনা। বিশেষ উল্লেখ ন! থাকিলে, বিষদৌঁয, প্রীহা, গুলা ও 
ব্রথরোগে, রদ্ত শরপুঙ্া, রমায়নার্থ শ্বেত শরপুজ্ঞ। এবং শুলরোগে কণ্টপুঙ। গ্রহন 

করিতে হইবে । 

বৈদ্যকে শরপুজার ব্যবহার । 

স্থ শ্রুঃত- উন্নত কুক্কুরবিষে রক্তশরপুঞ1_ রক্তশরপুত্খার মূল ২ তোলা, ধুভুরার 

মূল ১ ভোলা, তল ২৪ তোলা চেলোনীর সহিত পিথিয় ৭টা ধুতুরা'র পাতার দ্বার! বেন 
পূর্বক অঙ্গারের তাঁপে পিঠা প্রস্তুত করিবে। উন্াত্কৃন্ধুর কর্তৃক দষ্টবাক্তিকে এই পিঠা 
সেবন করাইবে। ওধধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দষ্টবাক্তির অন্ঠান্ত বিকার জন্াবে। ইহার 

প্রত্িকাঁরার্থ রোগীকে বারিবিবর্পভ শীতল গৃহে বাস করাঁইবে। অতঃপর বিকার শান্ত 

হইলে পরদিন রোগীকে হ্বান করাইগ্া শালি বা ব্টিক ধান্ঠের-অন্ন উষ্ণ গবাছুক্ধের সহিত 
ভোজন করাইবে। অ্ুঃপর তিন কিংব! পাঁত দিন পরে উপরি উক্ত পিঠ। অর্দদ যাত্রায় পুনঃ 

দেবন করাইবে। ইহাঁতে উন্নত কুদ্ছুর দংশন জন্য বিষ নষ্ট হইবে। এমাত্রা অধুনা 
প্রধোজা নহে। শরপুঙ্মাদি অধুন! অর্দমাত্রায় লইতে হইবে। (কল্প--৬ অঃ)। 

চক্রদত্ত-_প্লীহায় শরপুখা_রক্ত শরপুঙ্খার মূলত্ক্ থোলের সহিত পেষণপূর্বাক 
পান করিলে শ্রীহবিবদ্ধি জয় করা বাঁয়। (শ্লীহ-চিঃ)। (২) ব্রণে শরপুথা-শরপুখার 

মূলত্বক্ চূর্ণ করিস! মধুসহ মিশ্রিত করিবে। এতদ্বারা ক্দত লেপন করিলে ক্ষত পৃরিয়া 

উঠে। (ক্রণচিঃ)। .. 

ভাবপ্রকাশ--গুল্ে রক্তশরপুঙখালবণ--সনূলপত্রশাথখ রক্ত শরপুখার ক্ষুপ 

উত্তোলন পুর্ব্বক খণ্ড থও ও বৌদ্রশুদ্ধ করিবে। এইগুলি একটা নৃতন হাঁড়িতে রাখিয়া সরা 
দিয়া সুখ আটিরা দিবে--জাল দিতে হইবে । ইহাতে শরপুঙ্খ| ভন্ম হইবে। হীড়ি ঠাণ্ডা 

হইলে খুলিবে। এই অন্তরমে ভন্ম শরপুআ৷ চূর্ণ করিয়া চূর্ণের ৬ গুণ জলের সহিত তাহা 



২৮১ শরপুষ্থাত্রয়__অহদ্তভালযল্ । ইজ 

উত্তমরূপে নিশ্রিত করিয়া, এই ভল মোট) কাপড়ে বাধিত ঝুলাইয়া রাখিবে। ইহা! হইতে 

যে জল পতিত হইবে তাহা প্রস্তরপাত্রে গ্রহণ করিবে। এই জল স্থির হইলে ইহার 

নিম্নে থে বন্ধ সঞ্চিত হইবে উপরের জল মাস্তে আস্তে ফেলিয়া দিরা তাহা লইবে। ইহাই 

শরপুষ্খালবণ। এই লবণ যত, হরীতকীচুর্ণ তত লই! একত্র মিশাইবে। ১--২ আনা 
মাত্রায় অবস্থা বুঝিয়! গুল্পরোগীকে দিবসে ২ বার সেবন করাইবে। 

ধাগ্ভট__অপচীবিষকৃমিতেরুশরপুত্থ _রক্তশরপুন্থার মূল চেলোনীতে পেষণ 

পুর্ধাক নশ্ত লইলে বা প্রলেপ দিলে অপচীবিষ ও কৃমি জর করা যায়। (উঃ ৩* অং)। 

(২) ইন্দুরের বিবে শরপুখাবীদ_রকশরপুঙ্খার বীণ চুপ করিয়া ঘোনের সহিত সেবা । 

ইহ সর্কাপ্রকার ইন্দুরবিষ প্রশমক। (উঃ ৮ অঃ)। 

বজ্তব্য___চর”ক শরপুত্ঘার উল্লেখ নাই। ধধস্তত্ীক্স নিঘণ্ট,তেও শরপুন্থার খপ 

বার্ণত হল্গ নাই। নুশ্রতসংহিতায় উন্যন্থ কুক্কুরবিষ চিিৎসায় শরগুজ্থা ব্যবহছত হুইয়াছে। 

কিন্ত হুক্ষতপরবর্তাঁ বাগ্ভট, বৃন্দ, চক্রপাশি বা ভাঁবমিশ্র কেহই শ্ববিষচিকিৎসায় শরগুণ্তা 
ব্যবহার করেন নাই। রাঙ্জনিঘন্ট তেও শরপুত্খার বিষস্্ী শক্তির উল্লেখ নাই। 

00708656001 _176 ৩১:০৫ ০০7১315 ০0107001351], 0:0৬1) 75510, (7806 
০6 5০9৯০ এ 055121]176. 07770016 21116৫ 1০ 00610167778 [৪105 ও. 08০০ ০1 

&]৮0057) 870 00101ত চারা 29562০5০০০0 2 ৮৪০০ 

10210520656 

087075 200 0965 __4511615056 09010 804 0101660, 0960. 17 ০০0) 

0619066106715 ০06 115৩7, 50161 21901017695 05 ৪ 01016110165 81567 1107 

0180১0600৩7 00 8০001100210 01560578 07155 2025. 9010101506750 মাং 

087375110102 162৮5 2১017185101) 06 115 81৮50 10 তি5ভা5 20৩ 19155 

91 01010256575 0560 ০৮: 55, 011181)81709 2130 তি ৪0 2150 ০৮7 5%6]]11 

80. 0960655010৪ 9০৮ 792০০০6০৭15 815০7 07:077509619512 200. 0070 

10501005 (প বি 09০0, ০1 11,0 235) 

নব্যমত--শরপুত রসাল, বলা ও মুত্রকারক॥ ইহা কাঁস, বন্কৎ, লীহা এবং 

ৃষ্দ্বয়ের (5৫755) পীডায় ব্যবত হয়। “গণোরিয়া" রোগে হৃত্রকারকরপে ইহ] গোল 

মরিচের সহিত ব্যবহৃত হইস্বা থাকে । রন্তত্রাবী অর্শে ইহা গিদ্ধির সহিত প্রযুক হয়! 

ইহার শীতকষায় (7005191) অন্ররোগেও পেব্য । হন্ত, পদ ও সুখমতুলের শোখে শর 

গুঘীর পাতার রম হিতকারী। শরপুত্খার কাধ, গ্রহণী ও উদ্দাবর্ত রোগেও প্রশস্ত! 

(আর এন্। ক্ষোরি। ২ থঃ ২৩২ পৃঃ)। 

হত 



খ্দই ২৮২ 

নাঁখোট- সানী | 

ঘান্ধী: ভদীত্িনন:-1-1003 451১2777117)2. 

আন্নঘত্জন্মা:__ জলীমন্ভুহু:,%  « জীলদ্দজ£,৮ € জীহ্লাগ:” । 

জ্ীস্িন্ী$লীহলাছক্মভু; । লিবীহ্ধীতব দিল্মজন্বানস্বাী । বজ- 

লিছব্তু: 

আাহ্তীতী হজদিব্লাজীলালস্ম্মালিভাহজিল্। খানচলা।গাং | 

্সল্নাঁ ঘাব্বীতজ:_এন্যান্ীতজন্য হবল ঘিভ্ু । নর সিল লক 

বিইবনসত । ন্স্গুল'_(ন্বিঃ €হ আঃ) 

জ্বী হজদিন্নী থান্ভতীতন্দ:_“লকু: আ্যান্ীতজ্জলম্মনিন্তছিনমন্তলী 

'ুনন্রিয্ঘ; | বুুলিহ্ললভ্জ জর্তুমদিন্নাভলালক্ৰালস্য:” 1 (হজঘি্ন 
_-ছিঃ)1 (২) আনঙ্গীপ্র মান্বীতন্দঃ্দহ্জঃ জাভ্তিজবঁঘিদ্র: বিিব্ন: 

্াত্বীতজন্বঃ | ন্বতব্গ হন লামালাঁ নানক্রীঘনিলাগ্ল: | (লহ্যগ্গীঘ__ 

ছি:)। আন্দহ্ন্ন: | | 

স্ীদু সাববীতজ:--প্ঘান্বীলে্জলিশ্র নীর্ঘ শীলুলনন্তরন নীলা। 

কুল্মাল্ হ্বীঘভ্তুসল্-_” (ব্বীঘহ-_ভ্ি:)। লক্ত্রবীল: | 

শাখোউকের ভাধানাঁঘ__ বঠিশেওড়া | ভিঃসহোড়া। এঃ-সহোড়। 

:--সাহোড়া। কঃ-আখোভমরণ। তৈঃ-_ভারিথিকেচেষ্টু | 

শাখোটকের আঅন্বর্থনহজ্ঞা_ এব কশচ্ছদ,॥? “গীতফলা,৮/ বঙ্দীরনাশ। ইহার 

পত্র ভোভন করিলে ছাগীর ঢগ্ধ ভাঁস পায়। 

ওউবধার্থ ব্যবহার _কাগতক্, মুল এবং পত্রশ্থরস। মাত্রা মূল ও কাক 

১৪ আনা 1] শ্ররল-১-২ ভোলা । 



২৮৩ শাল্সলী-মাজসনী হ্ 

বৈদ্যকে শাঁখোটকের ব্যবহার । 

সৃুতত-ছই অপচীরোগে শেওড়া_পাতার বা মূলের রবের সহিত পক তিল তৈলের 

নহ ও বিরেচনার্থ *ফোগ হিতকর। মতান্তরে শাখোটক কন্ও ফোজ্য। (চিঃ ১৮ অঃ)1 

চত্রদভ-_উর্ধগ রক্তপিত্তে শ্রাবোটত্বক্__তক্ণ শাখোটবৃনের ছালের রস 

২ ফোঁটা, গব্যস্বত ৪ ফে?টা! চিরতাচুর্ঘপহ লেবন করিলে উদ্ধগরক্তপ্পন্ত শ্বাসকাস বিন 
হয়। (ব্রক্ষপিত্ত চিঃ)। (২) বাতশোথে শাখোটন্বক-ভরুপ শাখোটবৃক্ষের ছাল 

কাজির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিলে বাতশোথ বিলীনতা প্রাপ্ত হয় ( ব্রপশোখ-_চিঃ )1 

ব্দসেন__মীপদে শাখোটন্ববৃ-_শাখেটিবৃন্ষের ছাল জলের সহিত পেষণ পুর্ব্বক 

গোমুত্রযোগে পান করিলে উগ্র শ্রীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় । শ্লীপদ--চিঃ)। 

00036160000 4১ 00519111700 0511001006 50116 10. 210070 1) 17 

97821710800. 110৩ ০910960905 77800৮7 ৭90 851) 7317০ 1২ ঘি 17077 

৬০] 117 556) 

06202092000 059৪ _-45166006৩ 0560 151 819179190 67121660765৮ ০1 
007৫1760270 50156০0100৩ 00106 15: 8001৩0. ০ 07401558170 0555165 07. 

010৩ 05105 0601870590৫ 50185 ০1 (6৪. 717৩ 168565 ৪7০ 4560. 1০ 70189 

8৪150151005 ৮6 ৯70) 25 702101) 50705 15 ৭55 45 ও (9017 70791) 00 

150705601১৫ (বাহ ০7600169756 11১6 ৫৫0] (তি ৯:1০ ৮০] 11 7556) 

নব্যমত--শাখোট রসায়ন । ইহা শ্ীহা ও যরৃতের বিবৃদ্িরোগে ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে। ইহার রস হস্ত ও পদতলের বিদারণে (ফাটার) হিতকর। শেওড়াগাত। হপ্ডিদজ 

পালিশ করিবার জন্ত বাবন্বত হয়। দন্তগতসল (:37192) 'অপসার [রথ কিংব| দস্তপরিষরপা্থ 

হহার ত্বক বাবহৃত হইর থাকে । (আর এন, খোরি হত খত ৫৫৬ পৃ) 

শাল্মলী__সাল্লী (বি:)। 
হলোহাভালী, লীঘা07১১০১ 81512121707 3977100 

[50050175112 হলযাল্াভী_: 720102001ঘথা। ভুযোজভী_ 

[3 095%0100] 

্সলঘজসা-_হীদছম ৮ ল্বিজীবী, পন্ব্তন্ন্ুল.১: পল 
্ সঃ) প্হজোদ্বজ্জা,ঃ ৮১০০ 1 ৪ 



২5৪ শাল্মলী-_ মান্নত | ২৮৪ 

সানী ক্বীনভা ছ্বিন্লা ম্যন্দক্ত্মনিনত্বলী | লকুষক্থাত্যুত্বী শ্বাদ্থী 

বব লীন্বহন্ব: ব্যন: | মযান্মন্ী সিজ্ছিভা ভ্রত্মা লত্ঘা অন্তরা নঘা। 

জজাতহ্বতুবী আন্বী ঘুছ্টা নছন্নঘা দাত্বজূ। অল্লন্নহীবলিভবতু: | 

আনম: দিল্লী ভচ্সী নবী নপ্তৃহজ্জীনভ: | জদাঘত্ব ছু; ক্বিন্তঃ 

্াবীত্মবিনতীল: | নলুব্বহৃত্বন্ধী শান্ী জাম: জক্দলাসন: | ল্ুষ্প 

নন্বন্ব লিছিভ' দার্থী লজ লঘালিএল্। আীলব্ঘত্ত লাঅ: জাদদনালত্বহী 

হবাঘলী অ্রীমান্। নন্তষ্িনব্থনীহ্বপন্সান্তক্ববিত্বিতী শ্রান্ী। হাজ- 

নিঅব্তঃ । 

মাক্মজী ্ীনব্বা কারী হব ঘা হযাঘলী । আত্মা দিন্লনানাহ্ল- 

ক্াহিতী হদিন্লজিন্। লীলাক্ানী কিলী আাভী কিজ্তরী হম; জলাঅজাঃ 

সনান্বিজ্ানিবাহালজদদিন্নাব্হান্বন্তন। আকন্ুবীনুত্দগ্যাব্ন্নু ছন- 

বন্তবধঘাদিনল্। দহুই লামলীন ভঃঘাক্রত্্ ল বক্ষ: | লানগক্াস: | 

লব্ঘনিভাদবী মাব্মীলক্-__“আাহমবীবক অভাব্তুত্ব % ক্সাহী- 

ঘল লিনীনয্যল্ | (লিঃ €ই £)। ল্ৰ্জ: | 

নল্গানিবাৰ আাব্মভীন্ন্লদ্্__ “ভর গাক্াকীন্রন্ীত্র জনা ছিল, 

বন্ননধল্। নিথানহ্ঘনিন দীন ব্বীলু অগ্ক্ান্লিনল্। নিনভ্রান- 
নিহ্মুঘকীল: ঘদনাছিজ: | বহ্জেদিন্ক্ষ সঅ: দিনল্ ল্তঘ্যাঝলন্লিন£2 | 

(ভ:৪* গ:)। ভ্ুস্থন:। 
- আন্ত মাজাজীলুন্__প্থ্যক্দদ্ঘরী % নিাহীলন্হঙগাত্া্ী 

% অন্মন্ী নপ্ত্বান্থিন্ত” | (মি: ২০ গ্ম;)। ক্ঞাতীন: | 

দিন মাক্াভীপ্বজ্মদ্_-% জান; | ঘগনখীন্ত লগ্তলা ভীত 
শ্াবীব্যলক্মন”? | (হ্জদিন্ল- ল্ি:)। (২) ক্সবিলহ্বী লব জাব্ন্ী- 



২৮৫ শাসশী--পাক্জন্বী । লু 

নূলন্দদ্-দিদ্বা ঘাক্সীবুলজঈ লমনা উদান্নঘা নান্ুজা । (লশ্্গীঘ__ 

ম্বি)। (২) নয মাতবীবায্তূম্__“জীবলান্ দমঘা খিদা লীব্্যান্ 

মাদ্গভীজব্তজান্। আাজিল় লুস্কননিল মন্ দক্মীদন্ নতম” । (দ্বছ 
হীন_ছিঃ)। ললল্দত্ষ্ন; । 

স্হৃবই আলানীদুেদ্_“ আাজ্সবীঘ্ঘঘাজন্ত ঘ্ঘনধীন্যলমাঘিনম্। 

সহ লাঘযলীন ভৃযাজ্যন্থ ন ঘজয:১। (২) হ্রীষ্ষি মাজজীতুত্র ভ্বহিন্লী 

আান্তীন্ত্ম লিগ্সামঘুতঘিন লব | হালিজ্যাদুতঘন্বক ব্বাইন্ জীছীঘ- 

মান্নত” | (ভ্রীস্ব_-ন্ি )। জাবয়জাস্: | 

শ!ল্লীর ভাষনাম_-বাঃ--শিশুল গাছ । হিঃ-সেমল। মঃ--সা্বরী। :-- 

শেমলো। কঃযবল বদমব। তৈঃ_রুগচেট্টু। উঃ--বোনরী। তা--পুলা। ই*- 

রেড-সিষ্ক কটন্ ট্রী। 

শাল্পলীর অন্বর্থ সংজগ-দীর্ঘদ্রম . “চিরজীবী  কণ্টকফ্রম” “তৃলবৃক্ষ 

রজ্পুষ্পা? পস্ুলফল । 

শালালীর ভেদ-__শান্সলী তিন প্রকাব-_রক্তশাল্সলী, শ্রেতশানশী ও কুটশামদী। 

ধর্ণন--খজপুপ্প শালী বঙ্গে প্রচুর জন্মে, এই প্ুদীর্ঘ তর শীতকালে পত্র বিবর্জিত 

এব" বসন্তের প্রারস্তে পুপ্দিত হইয়া থাকে । পত্রশূন্ঠ শাখা রহৎ রক্রবর্ণ পুষ্প প্রস্দুটিত 

হইলে এই বৃক্ষ দর্শনীয় শোভা ধারণ কবে। ইহার পুষ্পে এক প্রকার গা তরল 

পদার্থ সঞ্চিত হয়। পর্থিগণ লহ! পাঁন কবিবার জন্ত সমাগত তইয় পুম্পিত শাল্সলী তরুকে 

মুখরিত করে। পল্ীগ্রীষ্ণের লোকে শু শিমুল ফুল পোড়াইস্জা সরা প্রস্তুত করে এব* 

এতদ্বারা মলিনবন্ত্র পরিস্কৃত করিয়া খাকে। শ্রীন্সের প্রারন্তে পক্ক শিমুলফল দয় বিদীর্ণ 

হইয়া তুল উদগীবণ করে। শ্বেত শাল্সলী বৃক্ষ স্থলতা রক্তশানমলী বৃক্ষের তুলা । 

কেবল ইহার কাণ্ডে শাখার কোমলাবস্থায় গল্প কণ্টক থাকে পুশ শ্বেতবর্ণ এব” 

আধামুখে ছিতা ইহার বৃক্ের অগ্রভাগ জাহাছেব মান্তলের হত ক্রমশঃ সর। 

কুটশাল্মলীব বৃক্ষ কৃষ্ট অর্থাৎ পর্তিশব্ধে জনমে | দা্গিপাতোর সমুদ্রতীরবতী পর্বত 

মালায় প্রচুর দৃষ্ট হয় । কাণ্ড ও শাখ! কণ্টকবর্িত, পপ বৃহত্তম ও উচ্ছল পীতবর্ণ। 

তিধিধ শান্মলীর ফলেই ভূল! থাঁকে। শিমুলের ভুলাক়্ বালিশ হয়। 

উষধার্থ ব্যবহাঁক__তরুণ বৃক্ষের মূল, পুষ্পদল পুপবৃন্ত ও তুক্রস_মোঁচরল ও 
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তুল । মাত্রী-_-মুলন্বরম ১-২ তোলা; পু্পদলকক্ষ ১-২ তোল; পুম্পবৃস্ত ৪--১৬ আন] 

মোচরস--১-৪ আন1। শালসলী পুগ্পের সবুজবর্ণ বাট'র মত গ্রতাগ্কে 10417) শাম্মলী 

বৃস্ত বল! হইগ়াছে। বিশেষউল্লেথ না থাকিলে, শান্সলী শবে রক্তশ।নসলী বুঝিতে হইবে। 

বৈদ্যকে শালালীর ব্যবহার | 

চরক-_ব্রণনির্বাপণে শান্সলীত্বক্__শিসুল ছালের প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ নিবৃত্তি 

পাঁয়। (চিঃ ১৩ অঃ )। 

স্ু্রুত- পক্কাতিসারে শান্মলীবৃস্ত--ঘে প্রবাহিকা রোগী বিবদ্ধবাতবিট্, শূল, ও 

তৃষা সমন্বিত তাহাকে শান্মলীবস্তের ীতকথার পান করাইবে। (উঃ ৪০ অঃ )। 

হাঁরীত-_তরণশান্সলী বৃক্ষের মুগ, শুক্রবৃদ্ধিকর বস্তর অন্তত ।  চিঃ ১০ অঃ)। 

চক্রদত্ত।-_রক্তপিতে শা্সলীপু্-_রক্রপিভী শিখুলকুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন 
করিবে । রেক্রুপিত্ত-_চিঃ)। (২) অগ্নিদগ্ধব্রণে শিমুলভুল-__জলনিক্লগত বালুক1 ও শিমুল 

ভুল একত্র পেবণপুর্বাক অগ্িদগ্ধব্রণে লেপ দিবে । ব্রেণশোথ-চিং)। ৩) ব্যঙ্গে শাসলী- 

কণ্টক__কেবল গব্যছৃগ্গের মঠিত পিষ্ট শালালীকণ্টক মুখে তিন দিন খেপন করিলে মুখের 

ব্যগ্গ ( দেছেতা ) নিবৃত্তি পাইয়া মৃথ পণ্োপদ হয়। (ক্ষুদ্ররোগ-_চিঃ )। 

ভাবএকাশ প্রদরে-__শানলীপুশ-শিমুল ফুল গব্য গ্ৃত ও দৈদ্দব সহ ভাজিয়। 

সেবন করিলে দঃসাধা প্রদরও প্রশমিত হয়। (২) প্রীহায় শালী পুণ্প-__পূর্বাদিন 

রাজিতে শিসুলফুল কলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করি! রাঁথিবে। পরদিন 'প্রাতে কিঞ্চিৎ সর্ধপ 

সহ ভোঁজন করিলে গ্রীহবিবদ্ধি বিনাশ পার । (দ্লীহ--চিঃ)। 

বক্তব্য _চরক, শোণিতাস্থাপন ও বেদনাস্থাপনবর্গে মোচরদ পাঠ করিয়াছেন । 

নুত্রতে প্রিঃগ্ণাদিবর্গে নোচরম পঠিত হইয়াছে । কোন কোন নিঘণ্ট,বশারের মতে পৃগ- 
পুষ্প মোচরসের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যব্দ্বত হইতে পারে। রোহিতকের পর্ধ্যায়ে কূউশান্সলী 

পঠিত হইতে দেখিরা, কেহ কেহ কূটশানালীর অর্থ রক্তরোহিতক এবং কেহ বা কাশম্লা 

(জিও) অর্থ করিয়াছেন । উভয়ই ভ্রান্ত। ভাঁবসিশ্র কুটশালালী ও রোহিতক পৃথক্ 

পাঠ করিক্বাছেন। 

009010620%5.--1170 52605 9110 25 [9 ০. 01 2. 9১00% 01017019105 01], 
01 2. 110106)01195151) 07০৮৮) 0100৮ ৮৮010 00718105 05(511001050100019 

(56 20105 92. 8 0০7000০8৩91 00 50005 00176217) 10100567005 
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০০7705000045, 56 6020055 702586১ ০৮০০1 20 250 239 (২ 10১00 

০] [10 193) 

4001005 800 1369 _-[176 £০০ 15 45182858৮ 15121056,067701600) 
800. 16519120055) 0550 20 012070052. 055601675 100. 73000071055), 2150 2 

10181 ০9104050010 ১৮31) ০00995 06]50570 25 20. 21]161809৩ ক]. 16560 

1800৮60)6 050%6 55. 2. 0801 (০০206050031 (00650910515 ০01 015 1079 

200 00160 /85012502569565 [1১০ £এ০ 85 ০৭ 95 20 2517100601 97৫ 

09070100000 007 01৩ 580 0907099555 0০ 12016. €5[9601211)7 10) ৫7506 

70680127028 ৪70 00019000658, 91 00) বথ55 ০736) 99৩ 1: 14561) 

৪6৮ ৫৩1/%৩৫% 5০959৮৩০5৩০ ৫৮০৮১ [00১ [6৮5 29৮০6 ম৩৭০০৮ 

হা) 920005 16510718015৩ ৩৯6০0180810. 91011005180 ০0136600919 ০0100 

076. হ %910216 50550056৩0৮ ৪৪7 0700) 790. পুমা হতে (২ তৈ ০, 
০1 11,0193) 

নব্যমৃত-_শিমুলের কচি মুল সন্কোচক, রপায়ন, ্লিপ্ধ ও ধাতুসাম্যকর ইহা, 

অতিসার রক্তাতিদার ও অতিরিক্ত রজঃআ্রাবে বাবহত হয়। মুত্র খন অতিরঞ্জিত হয় এবং 

ধরিলে তলানি পড়িতে “দখ! যায় তখন শিমুলের মূল হিতকর। এতদ্দেশীয় লোকে উরঃক্তে 

((9০৪:০195)5 ০01 10৩ 10০১) এবং অগ্ান্ত ক্ষযরোগে ছোট শিমুল গাছের মূলের, খণ্ড 

মোগকাদি, ঘ্বতচিনি যোগে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। সক্কোচক ও শীতবীরয্য বলিয়। 

মোচরন ও এতদর্থে এবং বিশেষতঃ রকাতিসার অতিরঞঃশাব এবং শিশুর উদরাময়ে, 

ধ্যবহৃত হয়। ্তত্তদানকালে (487875 150:40:92) খতু বন্ধ রাধিবার জন্য এতদেশীয় 

স্রীলোকেরা প্রসবের পর গ্রায়শঃ মোচরন দেবন করে। মোচরন বিবিধ ধাতুসান্যকর, 

কফনিঃসারক এবং বাঁজীকরণ মোদকের প্রধান উপকরণ স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। মোচরস-. 

“গম্কাইনো” পরেড এম” প্রন্থতির উত্তম প্রতিনিধি | (আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঠ। ১০৩ পৃঃ)। 

শিংশপা-_খিঘদা। 

গিজ্যমা (ক্মণিা) 1)21101619 515500. 

মহা ্যালা খিদা) 1[:210110 জছিলা মিয়ছা, 

হ্রলা মিমনা । 

জুতা ফু বীষণ্র অব্িতীমবিলাগল | শিসঘাঘুনার্ধ বন দিজাসীদী 
নিঘজই্রন্। ঘিদ্নহান্বদস্নন অত হতবিজ্বত সহল্। অল্লনাহীঘলিআব্তু: | 
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ক্নালাহিিজ্পা নিলা জতহ্্য জক্দনালঘুন। লগ্ঞাজীখভ্বঙা ভীচ্সা 

কীদ্দোনিঘাহক্কাহিক্টী। জদিক্সা হিক্সপা নি্ধা আীলনীহ্নী আলাদম্থা | 

নানদিন্লজ্ব্স্রী ভ ক্ছিস্ি্দালিলাসনী | শিজ্দালিন লব্ত' ভিলঙ্গীঘ- 

নি্রজিন্। দিন্হান্সত্মলল না. হৃদি নহ্ল। হাজলিঘ্রঘতু: | 

ছিক্ছদা জত্ক্া নি জনানা হীদন্থাহ্ষী।  ভঙ্যালীত্ট্রা ভইনীভ:- 
ননতজ্বিননলিদ্দিলীল্। . ল্তিক্্লধ্যভাত্বাজনবাবাল্ হধীপানিলী | 

বানদল্নাস: | 

অবালী মিসপানুকলন্দ্_ “ভাবছিল খিজ্দাজদাল্গ (লিঃ 

€৫ অ:)। (২) হ্নজ্লহ জিমদাভাহ:--ভছুলাছিত্বষা বলীষ শ্িজাসাঘাহ- 

বন্ভনল্ | লন্ জীহউপ ন্ধঘিন তত্র বভভলহাপস্ল্্চ | (ত: ই ক্ষ: )। 

নতুন: । 

ললবীবী খিজ্দান্রন:_“নানদিলজদ্দবীদবন্মনাল্। ললঘীলপ্নযপাঁ 

স্বন জত্াল্। হজ হন স্হনি দলীজিন: | স্থহ্যিতলরনহব:ঘলাভিজ:” । " 

(লি! ৪8 ক্স: )। স্কাকীন: 1 

জ্যলফসাঁ খিজ্সাভন__“ঘিজ্দাল৮. নক হত্যা অজীব্ঘঘ্রত নিল । 

গ্ষম্তলামানজ্িগ্রন্ব দুল বদ্বস্ত্র জাব্বন্। পাঘধ বন্তনিত্ঘান্ন লল্জর্টথ্য ল্ত 

লিন্সিনদ্। জন্বিহ্জনিষ্ান্থ ব্তঘুবীলাগল নহ্দ্। নু: | 

শিংশপার ভেদ-_শ্তাগাশিংশপা। কপিলাশিংশপা। শ্বেভাশিংখপা। 

শিংশপার ভাবানাঁম- বাং শিশুগাছ। হিং পিস্স। মহংব_কাঠ্ঠাশিশবা। 

গ১-শিশম।  ক$করিষইবিড়। হৈঃজিট্ররে গুচে্টু। ভা--জানদ্কু কটুই। 
অঃ-_-সাসম্। 

বর্ণন___কুষ্চকপিলাদি কাঁষ্ঠ বর্ণানুসারে নিঘণ্ট কারগণ শিংশপার ভেদ শ্বীকার 

করিয়াছেন। এন্থলে কপিলা শিংশপা বর্ণিত হইতেছে । ইহার কা অনরল, প্রান্মই স্থল ও 

দীর্ঘ হয়, বহুশাথ, কাঁখত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া থাকে । পত্র দীর্ঘরন্তে জোড়া জোড় বিস্ন্ত, 



২৮৯ শিগ্ত্রয়-_ঘিনুলযন্। লতি 

কোবশাবস্থায় লেপাবৃত, পরিণতাবস্থান্স মস্থণ ও উজ্জশ। পুষ্প-পীতাতগুত্র কুদ্র। 

শিশ্বী-ক্ষীণ দীর্ঘ। বীজস*খ্যা__৩। 

আউধধার্থ ব্যবহার-_কাণ্ড ও সূলত্ক্, পত্র সারবান্ কাঠ । মাত্রাৰ_ক্ষ--১--৩ 
আন|।। কাঁথ--:--১* তোল! স্বরস-_-১--৪ তোল? 

বৈদ্যকে শি*শপার ব্যবহার । 

স্থুশ্রত-বলামেহে শি'শপা- যাহার বসামেহ হইজ্জাছে তাহাকে শিশশপা মূলের 

ছালের কাথ পান করাইবে (চি ১১ অ)। (২) সর্ববহরে শি শপাদার-_দলের 

দ্বিগুণ ছুগ্ধদহ শি শপাসারের কাপ দুগ্মার বশিষ্ট অবস্থা মবতারিত করিয়া পান করিলে 

বিষম ও অবিষম জয় প্রশমিত হর (উঃ ৯ অ*)। 

হারীত-_নেত্ররোগে শি শপাপলব-_শিশু গাছের পাতার রস মধুর সন্হত মিশ্রিত 

করিয চক্ষৃতে দিলে বাতপিত্তকফদে[ষঘ চক্ষুবাগ। নিবৃত্তি পাস্ঠ। (চি ৪৪ অন)। 

বঙ্গসেন__গৃপ্রমীতে শিশপাত্বক্-_শিশু গাছের ছাল সাড়ে বার দের ৬৪ দের 
জরে পাক করিয়া আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়। ছাঁকিয়া, লেহবৎ না হওয়া পর্যন্ত 

পুন পাক করিবে। ইহার ২ তোলা খ্বতযুক্ত পার়সের সহিত একুশ দিন সেবন করিম্ল 

গৃধসীনাম বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। 

বক্তব্য_+চাঁরক “বশেষানি 'তে শিশপার উল্লেখ নাই। হুতুত সালসারাদি এ মু 

কাদিবর্গে শি শপা। পাঠ করিক্াছেন । 

শিগুত্রয়__গিনুনযন্। 

হনমিঘু জথ্যবন্া_-1507500৩12 উঢোথাঠির হঘিযু _ 

4৯160. 105 0760 ৮21106% 

আিমঅযল্ঃ অঘা-€) নম (মিতু), (২) বসি নিন), 

€২) লীলমিযূষ জেহ্যসিস্থু), খীলান্মন ॥ 

অন্লধীধন্সা_ অনলগিনী:-_“াফঘল ০ পনীত্লু £” “মীন 
নহি” । িগিলী,_বত্হহ ৮ “ততমন্যীঘহ ১৮ “মোহ”! 
দী রি শী: “্স্কানীহ ঢ দন্বদ্ছয ৮] 

তু 



২৫০ শিগ্ত্য়__স্িম্বুলআল্। ২৯০ 

বীলাজজলন্রন্ন নীঘ্ঘ হু জ্াকুত্যদিজ্্রম। বদ্বাৰ নানী 

ভিমান্নন্থ ভ্বহল্।। আিলুক্বি্ধ; নতুষ্ীঘ্য: জাক্মত্ীদ্দঘলীহজিন্। 

জক্সালমনিলিহীঘী নিজুঘিত্রীস্ত্জ্যন্বন। অল্লন্নবীজবলিঘ্রষ্ত; | 

সিস্ৃক্ষ ননুলিকীঘ্যন্বীক্ছঘী লানলাদ্ধাঘন্ব:। অ্বত্বলাতান্থহী ব্ন্থী 

হীদলী লব্ঘহীনন্তন্। ক্মীলাভ্ল্:! (লীবমিম্থ:) নীহ্যন্দহুঃ হ্যাভূঘঘ- 

দিল্ভল্ক্বপা । জন্তনানান্নিমৃক্সবস্বস্জীবীন্রল: দহ: | ক্ুতলম্িন্স,; 

নৃতুত্বীছঘ: মীদ্দানিত্রলিজন্লল; | স্ষক্তন্গ্ান্থবী হুন্দী হীদলী ্বন্ব- 
লাত্বন্তন। ক্দীম্সিসু্বানীত্ৰী অন্তুহস্ব হাল: । ক্বীদ্দাত্মাল- 

নানি । ব্ালনিলব্তু; | 

মিনুঃ তু: ন্ভুঃ দাক্ী নীহুন্বীঘ্ঘী জন্তুহী ভঘ্ঃ | হীদনী বীন্লী 
বন্ব: ব্বা ছ্বিকী নিহানজন্। বনানী হ্যব্দবী কত: দিন্লহ্জসল্দীদল: | 

লস্্ঃ জদ্নানদ্রী নিকুঘিক্ৰনগ্দ্দিলীন্। লহীওদন্্ীনিসনত্ীস্্যত্য- 

বব্তনান্ ইন । ক্ৰন: পীন্য্ব্দী সতী নিউদাহান্ব্ত ললিল্। ভ্্ীন্থাল 
নিচ্ছি ছন্সি লব্যপ্ৰী দিন্সহ্ক্রন্। লম্ভ্চ্িদ,: দীলত্তব্ধী নিজউনাহীঢল: 

বহু: । জ্িম্বুলব্ীসলাঘাঁ কহ; ঘহুলালিদ্ন্ বন্য গ্িতিজ নীল 
নীন্মবীঘ্থ নিনলাগ্মনল্। ক্সন্তত্থ জদ্দনানর্ নলব্ভল গ্িীগলিন্বুনূ। 

বানলল্দাস্!: | 

সুচ্জাঙ্গংন মিস্দলল্__% ক্ষিত্রী্য দলাব্ি। অক্ীলীল্ন্গাত্য 

ঘুম ন্মজলনমান্রিন্” | (নথি: & ক্স:)। (২) শুন্নিনিক্বণ জহ্বান্মা- 
লক্্_ন্তব্বীছ্যআা সহিষ্্ান্ধা দিভ্ভআা জঘ্হ্যান্রনা+ (লি: ₹£ ক্র:)। 
(২) ত্িন্ধাওাজন্বী: সীলাব্লদলন্_-“দলাম্ঘা যু: সীলাভ্রলষ্ 

ত্র” ।  *% স্িক্ধাস্বাঘলিলাহয্য:2 (লিঃ ২৫ ক্সঃ)| (8) ক্সস্জতী- 

মনত: আীলাজ্পনলুত্বন_-“জব্বীল ছীলাত্লন্লুলল্দভদঃ স্ঘনী ছিল: 

৮ (ঘি; ২৫ ক্স:)। ন্লহজ্; | 



২৯১ শিগুত্রেয়_গিমুলযন্। ইত 

ভগ্ন শ্রিম্বনলদ্--*নদ্ব পিট বীজ জিতুলীক্বালমীনা? 

(ঘি এ ন্স )। (২) জীক্তীতৃৰ হমাজ্পললুল-_' আীমাজ্ললজ্ঘাঘ 

না ঘিম্মভীবল্বনন্িনজন্তজ” (ছি ৫ন্স )। (২) আ্সনভমা শিঘুঙ্দল 

নীলন-_দ্বিনীঃবমীউ দালি মিয্ী-- (ছি 'হগ)। ভুক্দুল। 

ক্সঘজ নিলুত্ধী ববি _-হআালমীজলবীঘন্ত লম্তৃুমিঘু সযীজিন | 

ভন্নানানী অঘাহীন কপন্ধ দ্বল্ি নিিন (হি ?ইম্ম )। (২) লাল- 

ঘিন্নলদন্বন্সিনালজামা ললন্মঘাযাল্ মিসুঘজবহ _-৭লান দিন্লজ্সা্ 

ধলিানলা লনধী অপ্নিঘানদি ঘা । হীন জয়নি সতীজিন আনু 

সন্বত্হষ অনান্িক্ ”। (ছি ংহন্স )। লাব্মত; | 

বলিঘানজ্বব্থি, নীম্রনান্স্ মীমাদ্রনব্ুন্__“হীমাদ্নীল 

ুজ্ৰ হ্যান্ৰা ঘনব্ত্বান্িলল্। নিঝক্সিনানা ল্য হ্মাছীঘল ্বাঙ্য বীথি 

খান। (ঘি ২গ্স)। (২) উঘ্বতুতী মীমাহননমুম্-_আীমাভীলজ 

ন্নুতহ্য হ্ঘ্বত্ লহিন্বান্বিলল্। অ্বন্বাহলম্লীতিন জধযুলিলাহ্যা | (ছ্থি 

ক্স )। ২) তি সৃী শীলাব্লললন্দ__“ত্ততমীনাহ্রলব্বী লব্ধীমাল্ 

ভ্থঘজ্ দ্বন্দ * আ্িবীগনটি স্বীঘাাক্যনি” (ছি ২৫ স)। স্বাহীন, | 

ক্মন্বিলতী জিুনুলজহ _-"মিম্বসুল জ্বী দ্বীন হহগি 

মনান্ধিষনূ। লক্ষ লম্্লা দীলা স্বন্ফন্লবিজঘি লহ? | (শ্বিজসি- 

নি)। (২) জব্াঘুবী খীমাহ্রলনুতৰ্ত __”% ভুত্ানশীীমাধ্ন 

হ্বুবদ্দভহঘা । সপ্তনভবন্মনস্বলা ছথত্বলা নহাগুত্বা”। (জী 

হীলা_বি)। ল্ললাহ্ন'। 

দ্ধলিন্ত যিফুলদ্--মদ্বী্ছ জনিজিক্সি দীন জানিস্ববক্ষিভুলয 

ছ্যাম৮। (জনি-ছ্বি)। (২) নানবী মিনুবত্ক্ধ _ম্িমুষহ্য্তর 

জন্ী আন্মাবীলালিান্সিজিভ্ীাল। মলনি লনলি নিজ্দধ্ত্ী ল নিম 

মিরতীনদ্িন্? | (বানহ-_ল্ি )। (২) ভবীনৃক্ট সিন্ুলহ--ঘল 



২৫২ শিগত্রয়-_মিসুলমল্। ২৯২ 

জীনজস্বতা: %| হুরা হন্ঈজন্ম; জীঘ্যা ছ্রিজ্টী লা হালতাল্লিলা:” 

( ভবীম্- ভি; )। (8) হ্ভী গযুত্ুললন্--“ছুঘ কমন ন্ভ্যাক্ভিযু- 

বুললন্লীঘনা” | (জ্রত-ছ্ি:)। (8) ব্লানুতীবা জিছুনুহ -- 

“আিুলুহুজ; দিউ: লাভ্লিজল বইন্মন: | বদন ব্ৰাসুজল্যাঘ; আলন 

দহল লনন্। (ব্বাপ্তব্ববীব-__নি;)। (5) লনভজ্জ্দীট সিহবুলন্ 
_-দিনভুজ্জীনজ্মলন: ব্দ্ীলুস্বন: জিনুলুজব্ঘধজ:” | লক্তন: | 

শজিনার ভেদ-__পু্পব্থভেদে শজিনা তিন প্রকার--(১) শ্েতশিগু, কৃষণাগন্ধা 

ইহার নাঁগাস্তর। (২) রক্তশিগু, মধুশিগু ইহার পর্যায় (৩) নীলশিগু বা হুষঃশিগ্ 
শোভাঞ্চন ইহার অপর নান। কেবল শিগু বলিলে খেতশিগ বুবিতে হইবে । 

শজিনার আন্বর্থসংভ্ঞা__শ্বেতশিগুর-“শা কগত্র।” “তীশ্ষমূণ।” শ্বেতনরিচ”। 

রক্তশিগুর- বছুলচ্ছদ,” « সুগন্ধকেসর,” « মুগারি”। নীঘশিগ্ব- মুখামোদ,” 

চচ্ষুয্যু” | 

শজিনার বৃক্ষ সর্বত্র সুপরিচিত। শ্বেতপু্প শজিনার গাছ বঙ্গের সর্বাতধ স্থুলভ। 

রক্ডপুষ্প শজিনা মালদহ অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে । নীল ব৷ কৃষ্ণপুণ্প শজিনার গাছ নিতান্ত 

দ্লভ। শজিনাঁর পত্র, পুণ্প এবং ফল খোঁড়া: শাবার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

ওউবধার্থ ব্যবহার-__বৃ্গতক্ ও মৃলতক্ কল, বৃঙ্নত্বক্রস ও মৃলত্বক্রস, পুষ্প, পত্র 

এবং বীদ। মাত্রা বুক ও মৃ্ত্বকের রস ২৮ আনা ওজন | বৃক্ষ ও মুলত্বক্ কর-__ 

$--২ আনা বৃক্ষ ও মূলত্বক্ ক্াথ-_২_-৫ তোলা | শ্বেতশজিন। অত্যন্ত দাহ অতএব 

নাবধানতার সহিত গেবনার্থ প্রয়োগ কর্তা উচিত। রক্তশজিনা দীপনহেতু, শূলাদি ব্যাধিতে 
ইহাঁর বিশেষ উপযোগিতা আছে। শোভাপ্ুন শন্দে নীলশজিনা। কেহ কেহ শ্বেতশজিন। 

অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। নীলশজিন| ঢল্গভ বলিয়। তদভাবে শ্রেতশজিনা এাহা। 

বৈদ্যকে শিগ্ত্রয়ের ব্যবহার । 
চরক-_গুকার্শে শ্বেতশজিনাপত্র- শ্বেতশছিনার পত্রের ক্ষাথ প্রস্তত করিবে। 

অর্শের যন্ত্রণার কাতর রোগীকে তিতৈল উদ্তদদ্ূপে দাখাইয়া, ঈবদধ। প্র ক্ষাথে অবগাহন 
করাইলে যন্ত্রণ। নিবৃত্তি পায়। (চিঃ৯ অঃ)। (২) গ্রন্থিবিনর্পে খেতশজিনার ছাল 

শেতশছিনার ছান পেষণ ও উষ্ণ করিয়। ভদ্দার| গ্রস্থিবিসপাক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত কৰিবে। 

(টিঃ ১১ আঅঃ)1 ৩) হিক্কাশ্বীসে নীলশঘ্িনার পত্র_নীলশজিনার পত্রের যুষ পান 



২৯৬ শিগুতরয়-_গরিসুযদ। হই 

করিলে হিবাশ্বাস প্রশমিত হয) (চি: ২১ অ:)1 (৪) অশ্মরী ও শর্করায় নীব- 

শজিনার মূল--পি্ট নীপশঙ্রিনার মুল, জলের সহিত পাঁক করি) পান কারবে। ইহ! 

পাথরী ও শর্করাকোগে হিতকক। (চিঃ ২৩ অঃ)1 

স্থশ্ুত- কুষ্ঠক্ষতে শ্দিনাবীজতৈল--শজিনার বীদের তৈল, কুষ্ঠের ক্ষতের পক্ষে 

হিতকর। (চি:৯অঃ)। (২) প্লীহোদরে নীলশজিনার মূল-প্লীহরোগী নীলশজিনার 

মূলের কাধ, পিপুনচূর্ণ, বৈন্ধব লবণ এবং চিতামূলচ্ুণষোগে পান করিবে। (িঃ ১৪ অঃ)! 

0) অপচীতে খেতশাজনার ধল্বীন__শ্বেতশজ্গিনাব ফলের বীচচূর্ণ অপচী রোগীকে 
নগ্ করাইবে। (চিঃ ১৮ অঃ)। 

বাগ্ভট-_অপক বিদ্রধিতে রক্তশজিন -_কিদ্রধির অপকাবস্থায় রোগীর পান 

ভোজন ও লেপার্থ রক্তপলিনার যুলত্বক্ ব্যবহার করাইলে অপন্ক বিদ্রধি জয় কর! ধায়। 

(চিঃ ৩ অঃ)1 (২) বাতপিন্তকফ ও সন্গিপাতল নেত্রব্যথায শ্বেতশপ্রিনার পাতার 

খল মধুযুক শ্বেতশজিনার পাতার রস নেত্রে পাতিত করিলে, বাতপিত্তকফসন্িপাতিজ 

বহুবিধ নেত্রব্যথা নিবৃত্তি পায়। ( চিঃ ১৬ অঃ)। 

হারীত- নন্নিপাতদ্বরীর প্রবোঁধার্থ নীলশজিনার মুল-_নীলশঙিনার মূল, রানা 

ও মরিচ সংযোগে নশ্ত করাইলে, সত্লিপাতজরে যাহার ভ্ঞানহীনত] অন্গিয়াছে তাঁহার সং! 

পুনরাগত হয়। (চিঃ ২ অঃ)। (২) শ্লেগ্সশুলে নীলশবিনার মুল_-যবক্ষার, মধু এবং 

মরিচচুর্ণধোগে, নীলশভিনার মূলের রগ পান করিলে লেজ পুগ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৮ অঃ)। 

(৩ শিরঃশুলে নীলশজিনার ছাধ-_-নীলশলিনার ছালের রস ও পুরাণ গুডের নদ্য 

লইলে শিরঃগীড়া বিনাশ পায়। (চিঃ ৩৯ অঃ)। 

বঙ্গসেন--কুমিরোগে খেতশজিনার ছাল_-বিডঙ্গ ও শ্বেতশলিনার ছালের কাথ 

পান করিলে কৃষি নই হয়। (ক্ুদি--চিঃ)। (১) বাতরক্তে শেতশর্জিনার ছ(ল--হেত- 

শিনা ও বরুণছাল কীঙ্গির সহিত পেষণ করিস প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রাম্থ গে 

বেদনা প্রশমিত হয় ॥ ইহা সিদ্ধযোগ, হইবে কিনা হইবে এরূপ সন্দেহ করিবার প্রথ্োদন 

নাই) (বাতরক্ত_চিঃ)। ০৩) উরোগ্রহে শেতশুজিনার ছাল-_হিস্ুুক্ত শ্বেতশঙ্িনার 

ছা'লের ্কাথ উরোগ্রহে ছিতকর। (উরোগ্রহ-_চি:)) (৪) দদ্রেদ্তে শ্বেতপ্িপার সুলের 

ছাল__শেতশলিনাব যুলের ছালের প্রলেপ, দক্রুতে হিতকর। (কুঠ_চিঃ)) (২) স্নাযু- 
রোগে শ্বেতখজিনার মূল ও পত্র--শ্বেতশ্জিনার মূলের ছাল এবং পত্র সৈম্কব লবণ 

কাজিতে পেষণ পূর্বক লেপ দিবে। ইহা পরম শ্াছুরোগ প্রশমক। (ক্রায়ক__চিঃ)। 

৬) নবদৃকৃকোপে খেতশমিনার সুল-খেহশছিনার সুলের হস কএক বিন্দু চক্মুতে 

প্রদান করিলে নবদৃকৃকোপ অর্থাৎ নৃতন “চোক উঠ” প্রশমিত হয় 



২৫৪ শিগন্রয়-মিম্বুলঅম্। ২৯৪ 

চক্রুদন্ত-___অন্তবিদ্রধিতে শেতশজিনার মৃল--শ্বেতশজিনার মূল জলে উত্তঘন্ধপ 

ধৌত করিয়া ঈবৎ পেষণ পুর্র্ক রস গালিয়া লইবে। এই রস নধুর সহিত প্রাতঃবালে 
সেবন করিলে, অপক বিদ্রধি বিলীন হইয়! বায়। (বিদ্রধিচিঃ)। (২) কর্ণশুলে 

নীলশজিনার মৃল-__নীলশজিনার মুলের রস, মধু ভিলতৈল ও দৈন্ধব লবণ সহ কর্ণে 

পাতিত করিলে কর্ণশূল কোণ কটুকটানি) গ্রশমিত হয়। (কর্ণরোগ_চিঃ )। 

বক্তব্য-_চরক, কৃমিপ্ন, দ্বেদোপগ এবং শিরোবিরেচন বর্গে শিগু পাঠ করিয়াছেন । 

স্ুক্রতসংহিতাতেও_“করবীরপূর্াণাং ফলানি” (সঃ ৩৯ অঃ) বাক্যে শিগুবীজের শিরো- 

বিরেচনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । 
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২৯ শিরীষ_সিবীঘ:। 
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00700 161165৩ 303517 (10097010000 ০] [$ 00 39798 ) 

নব্যমত-_-আক্ষেপশিবারক, উষ্ণ, কফনিঃসারক এব মুত্রকারক। মূলের প্রলেপ 

ত্বকের উত্তেজন জন্মায়। ইহার ত্বকের কাথ উত্তেজক । দৈম্ধব লবণ এব হিস্কুর সহিত 

ইহা অন্তর্িদ্রধি অশ্মরী, শর্করাদি রোগ, সুচ্ছা, অপন্মার, বাতব্যাথি, বাত, শোধ, কাস 
এবং শিশুর উদরাগ্রানে এব* বরৃৎবিবৃদ্ধিহেতুজাত শোথে বাবধ্ধত হয়। ইহা মু্জর 

ইউদ্রিক্ এসিড্র, ঘট পীডায় 8০1০ ৭৫৭ 013876555) সুত্রকারক কূপ বাব্হৃত হইসক! 

থাকে। শঙ্জিনার ভাটা, ক্রিষি প্রতিষেধক, শ্জিনার বীঙ্গের তৈল আম্বাত, গেঁটেবাত 

ও অন্তান্ত বেদনায় অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীরার সহিত শলিনার ছালের 

প্রলেপ দস্তপুল ও দণ্তষাচী শ্কীতির পক্ষে হিতকর। ইহা! শিরঃশুল শিরান্দীতি 

(৮৪7৩1811.0955), বাগীতেও (5101107০ ৮৪০৩৪) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মূলের ছাথ 

গলক্ষত রোগে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। থক্ গর্ভপাতনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শর্গিলার 

আঠা, ছগ্ধ বা স্থইট্ অগ্নেলের সহিত কর্ণশুশ নিবারপার্থ কর্ণে প্রদান কর! যার | পাতার 

পুল্টিশ দিলে গ্রসথিত্ফীতি (812700157 5৩108) নিবৃত্তি পায়। কের প্রলেপ দিলে প্রায় 

ফোস্ক। পড়ে। (নার এন্ ক্ষোর, ২য় খঃ ২৩৭ পৃঃ)। 

শিরীষ__ঘিহীদ:। 

ম্িতীনঃ-_-11117052, 5171552. 

তত ৪৫ ১১৮ ৫ £১৮ দজীমমন্রঅজ?১%, *্রদ্ম 

অনু বন্লা__ ত্য,” বসত? 
অ্ম্ম:১ প্নিলস্বন্না?? ॥ 

নিকীঘ্বী নিদ্বা অত্তব্লিহীদস্্ললী ভু: । জ্বী; জজ 

হনহীদহ্বাঘাযস্থা । অনুন্নহীমলিগরঘন্ত: । 

মিবীদ: জহুজাঃ আলী নিননালত্বহ: অহঃ। ঘালান্তনু্ুনি- 

লবহীঘহ্য জিলাঘলঃ। হাললিঘনুঃ | 



২৫ শিরীব-_জ্িতীন: । ২৯৬ 

সিহীনী অপ্তবীএবৃত্যঃ নিলত্ত নবীন: । হীদজ্দীঘনিবপস: জমা 

লত্ষনিলাদন্ত;ঃ। লানদ্রন্জাচ্ঘঃ | 

ক্সবভুত্ন্ত মিহীন:_“ঙ্িবীপী নিলপ্বানাল্” (জু ধু ক্স:)। জুই 

গিহীলন্-_"ঈহীসী ভন্ব * দিস্থা ন্বনিঘঃ জ্পনদঃ” | (লিঃ 

৩ ্স:)। (২) জপ্দজ নিজ জিহীদন্তত্তলল্-_“* জ্হীসন্ধত্বলানি ভ। 

ক দ্ধঘনাবীদর্ন হুতাছুল্ছম্ঘ: অল্নসী$দিনা। গহিন্থা: ঘন ঘ্ইলী হুমা: 

বব্মভ্রনাস্তনা+” (লিঃ ৫৫ গ্স:)। (২) জক্রদিন্নানুবী ঘ্বাী জ্িবীদ- 
ত্চ্দম্__“ম্বীনঘ্রজ্জবব:ঃ বমনব্জ্স লা ভ্বলঃ। ছিম্মভীলঘ্ববন্থধ! 

জক্দপিন্নান্বী লন+ ৷ (ন্দিঃ ২৫ কঃ) বদলি হিতীঅস্তত্মন্-_ 

“হি জিহীসঘ্তচ্মজ্য ব্বমান্ধ লহিত্খ বিনম্। মানি বপ্ভ্ভালাঁ লহ্ঘ- 

ালাক্লন ভিনল্ঠ | (দ্িঃ এ ক্সঃ)। ল্ল্ন্সঃ। 

লানুঘ লজ সিতীদন্তত্ম্_-“স্িবীসন্তদ্দন্লতবী হজনীন্বঅনন্তন: | 

লব্ম ঘদি: ঘলান্রীনান্বান্তীক্দতং অন্” । (ভ্হ-_ভি:)। ন্নন্গাহ্ব্নঃ। 

শিরীষের ভাঁষানাম-__বাঃশিরীষগছ। হিংসিরস। নঃবশিরশী। ও 

শিরীষ, শরশূড|।। কঃ শিরস্থ। তৈ£দিরপন | ফা:দরখত, জক্রিয়া। অঃ 

স্থলতান্উল-অসলার। 

শিরীষের অনূর্থসংজ্ঞা_“রদপু্৮ “সপুপক?” এলোমশপুক/” বৃত্গু্” 
“বিবহস্তা” | 

.. বর্ণন__শিরীষের উচ্চ ও বৃহৎ বৃক্ষ বনে জনো | কা স্থূল, কাগুত্বক্ গাণুটে রঙের, 
স্বাদ অন্নকষায়। পাত্র প্রাপ্ন আমলকীর পাতার মত। এববুস্তে ৪_-৮ জোড়। পত্র থাকে । 

শিতকালে বৃক্ষ প্রায় পত্রবর্জিত হয়। পত্রবৃস্ত অর্বদঘুক্ত। পুঙ্গ গীতাভশুভ্র, অতি 

সুগদ্ধি। ইহার সুকুমারত্ব কাব্যপ্রসিদ্ধ। পুপকাল-্ী । শিন্বী দীর্ঘ। বীজনংখ্যা-_ 
৮--১০টা! 

ওধ্ধার্থ ব্যবহীর-_পঞ্চশিরীষ অর্থাৎ ফল, মূল, ত্বক, পুষ্প ও পত্র। শাত্রা-কক্ষ 

০০৮৪ আনা । সবরন_১২ তোলা। কাথ-_-৫_-১০ তোলা । 



২৯৭ শিরীষ__জলিহীন' । ২৪৩ 

বৈদ্যকে শিরীষের ব্যবহার । 
চবক-__অগ্রযগ্রন্থে শিরীধ-বিষলাশক ভেষজের মধো শিরীষ শ্রে্। 

(হ£২৫ অঃ) (২) কষ্টে শিরীযরক্--পিরীহগাছের মৃলর ছাল পেবণ পূর্বক কুক্ে 

প্রলেপ দিবে॥ (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) কফজবিসর্পে শিরীষকুন্থন-___পিষ্টশিরীষ 

কুল স্বর গবাঘ্বতাবাগে কফদবিসর্পে প্রলেপ দিবে । (চিঃ ১১ অঃ)। (৭) সূর্পবিষে 

শিরীষকুহ্ম_শবেতপজিনার পককবীঞ্ শিরীষছুলের রসে সপ্তাহকাণ ভাবল! দিয়া বর্ধি 

করিবে! এই বর্তি শিরীধ ফুলের রসে ঘসিয়া, নন্ত কিছ! অপ্নন বা সেবন, সপদষ্টের পক্ষে 

হিতকর। (চিঃ ২£ অঃ)। (৫) কফপিত্তানুগ শ্বাসে শিরীষকু্ষ_শিরীবদুলেক 

রস পিপু্চ্র্ণ ও মধুর মহিত সেবন করিণে কফপিত্তানুগ শ্বাস প্রশমিত হয়। (টিং ২৯ অঃ)] 

চক্রদত্ত--চাতুর্থকভবরে শিরীবপুষ্পস-শিরীব ফুলের রসে হরিদ্রা ও দাকুহরিদ্রা 

চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ খ্বত দিশ্রিত করিয়! নন্ত লইলে চাতুর্থকজর নিবৃত্তি পায়। (অর- চিঃ)। 

বক্তব্য_-চরক,বিষ প্রবপর্ম এব" সুশ্ুত সালসারাদিবর্গে শিরীব পাঠ করিয়াছেন 

বৈগ্ঘকে কণ্টকী শিরীষ এব" অন্থু শিরীষের উনেখ দৃষ্ট হয়। চক্রপাঁণি বিষ চিকিৎসার 

“প্রতান্গির়)" বাবছার করিয্পাছেল। টীকাকার শিবদাস বলেন "গ্রঙ্/দির! কণ্টকী 

শিরীষঃ*। নিধন, অস্থু বা কণ্টকী শিরীষের উল্লেখ নাই। 
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চৈ শিলাভেদ-_জ্িাবীহা; | ২৯৮ 

নব্যনত-__শিরীষের বীজ, সঞ্ষোচক ও বলপ্রদ। ইহা উদরাময় ও শুক্রদৌর্বল্যে 

ব্যবহৃত হয়। ক্ফোটক, কণ্ড. এবং ন্কীত স্থানে পাতার পুণ্টিশ্ দেওয়! হয়। ত্বকৃ চূর্ণ 

চক্ষুরৌগে অগ্রনার্থ প্রধুক্ত হয়। ত্বকের কাথ, মুখক্ষতে কবঙার্থ ব্যবত হয়-এবং বল্য 

ও রসায়ণরূপে সেবিত হইয়া থাকে । (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খও্ড। পৃঃ ১৮৮ )। 

কোন যৃনাঁনী দ্রব্যগুণ বেতার মতে শিরীষের পরের রস চক্ষুতে সেচন ও কাথ গান 

করিলে “রাঁতকীণ1” আরাম হয়। ছালের কাথ দ্বার! কবল করিলে দস্তমাটী দৃঢ় হয়। 

শিরীষের ছাল চূর্ণ ১ মাধ! ঘ্বত ৩৪ তোলা প্রত্যহ সেবন করিলে বললাভ ও রগায়ণ ক্রিয়। 

নির্বাহ হয়। শিরীষ পুষ্প দেবিত হইলে শুক্রক্ষরণ পিবৃত্তি পায় বলিয়! গ্রবাদ। ১ ভাগ 

শিরীষ বীজচুর্ণ, ২ ভাগ মিছরির গু'ড়া, এক গ্র্যাশ গরম ছুগ্ধের সহিত দৈনিক পান করিলে, 
তরল শুক্র গাঢ় হয়। শিরীষ বীজের প্রলেপ, গ্রীবাদেণীয় গ্রস্থিশ্দীতি বিলীন করিতে পারে। 

( ডিমক্, ২য় থণ্ড, পৃঃ ৬২ )। 

শিলাভেদ__ঘিবাঈীহা:। 
ক্স লীহা:_€) লতমলী (২) মিভানবল্ (২) লবন্তত্যলী, দ্বৃতা 

আালাব্ীহা । 

ম্িবানীহ:) দানাহবীহ'_-1১100691761)015 41017261005 1318- 

0০007573012. নহপলী-_]2. 56900110015. জ্বুুণালাব্থবীহঃ__- 

1১. 8009806131)09, 1১. 501:01311191015. 

ছানাব্থলীহুল্ম: মুন্রজজ্ছলক্বনিহীদজিন্। ল্জীান্রীস্বব্যব্আাঙানব্বি- 
স্যতিজহঃ নহ:ঃ। ক্সজ্লীহী ছিলব্বিন: আলা মিস্মুজিন্। 

অনুন্নবীঘলিঘব্ত; | 

দালাব্বীতী লগ্তহক্বি্দী ঈস্বনিলামল: | ভত্হান্থনুনজবপঘ: 
জীলভম্বাহলহীদ্বৰ: ৷ নতনলী ছিনা বীন্যা বন্জ্ক্ছনিলাসলী ললহা 

লব্য্বন্দী ভব দ্িদ্বিহীঘলজাহ্ক্টী। সিক্ালন হিল বলা বন্জল্ছ- 

নিলাম্লল্। ল্ুলবীঘাজ্বীসক্্অসিন্নাস্থাহজল্ । জুলদাআান্ীহা 
নন লব্যন্ধক্তাজলবীস্বহা | বাজলিঘ্ত্: | 



২৯৯ শিলাভেদ-হিজ্বাীহাঃ । " ২০৮ 

গ্মহননিহী স্িলব্লিন; জনাতী লহ্হিম্ীঘন: । জীহুলী নহ্রিকীঘার্দী- 

স্যব্মজন্াজলপ্নল: | যীলিতীমান্ দনন্থাঁঘ্ব ভ্রীস্বঘূক্পত্যালি দ্ব। 

আালদন্দাজাঃ | 

সযবিষ্যমৃনুবী্ মিবামব:__“মিন্বামহ বিলাজ্মত্ব দিল লয্ত,ল- 

ঘাহিত্বা। ন্ুুনবীঘী হ্যহিব্ীলা নাহ্যল্সাগ্ত লিহিনন্। ক্কাহীন; | 

(্িঃ ২০ ক্ষ: )। 

শিলাভেদের ভাঁষ।নাম__বাঃ_ঠিক্ বাঙ্লা নাম নাই। [হঃ--পাধাণভেদ 

পাথরচুর। তাঃ__কপুরবল্লী। ফাঃ_গোশাদ্। অঃ__লিস্তিয়ানা। ইং-_কাণ্টি, বোরেজ্। 

শিলাভেদের ভেদ-_(১) বটপদী (২) শিলাবক (৩) চতুষ্পতী। 

বর্ণন_ পাষাণভেদ ধত্র তত্র অবস্রগস্তৃত হয় ন1__ইহ! উদ্যানে পালিত হয়। অনেকে 

টবে করিয়। রাখে। ক্ষুপ ক্ষুত্র_-কাণ লুটিত, শাখা উচ্ছি,ত ও রোমান্বিত। পত্র, পুর, 

মাংশল, রোমান্বিত। পত্রপ্রান্ত থাকাটা, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, অতি সুগন্ধি, গঞ্ধা প্রা 

যমানীর মত-_কেবল পত্র নহে, সমগ্র উত্ভিদ্ই নুগন্ধি। কদাচিৎ পুম্পিত হইতে দেখা 

ঘাকস। পু্পকাল__নিদাঘের অস্ত, বর্ষার প্রথম ভাগ। পাষাণ ভেদের জন্মস্থান পর্বতমালা 
নিয়ভূগিতে ইহাকে যর রক্ষা করিতে হয়। বঙ্গদেশের য্রতত্র জাত *হিমসাগর” বা 
"পাথরকুচি” নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার উদ্ভিদ্কে অজ্ঞ লোকে পাযাণতেদ ভ্রমে ব্যখহার 

করে। এভ্রম নিরাকৃত হওয়া উচিত। প্পাথক্স কুচি” এবং বৈদ্যকোক্জ পাষাণভেদে 

মহৎ অন্তর । 

উষধার্থ ব্যবহাঁর-_পত্র। পত্র ক্ষ। মাত্র-_২--৮ আনা। 

বৈদ্যকে শিলাভেদের ব্যবহার । 

হারীত-_গ্ভিনর মৃত্ররোধে শিলাভেদ-_-প্রচুর শর্করাঘোগে পাযাণভেদের পত্র- 

কক, ততুলোদকের সহিত পান করিলে গর্ভিণীর মু্ররোধ প্রশমিত হয়। (চিঃ ৫* অঃ)1 

বক্তব্য-_ রক, মৃত্রবিরেচনীকবগে এবং স্ুশ্রুত বীরতর্বাদিগণে পাঁষাগতের পাঠ 

করিয্কাছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাজারে দেশীস্তর হইতে আনীত এক প্রকার মুল 

পাবাঁণভেদ নামে বিজ্রীত হয়। ইহার লাটিন নাম--3210898 17£0122, থা, এই 

সুল বৈদ্ধকোক্ত পাধাণভেদ নছে। 



২০০ | শুরণদয়-_সৃহ্য্ন্ত্রজ। ৬০১ 

4১010092170. 0393, 4১3051325790016, ৪1101019700 2130. 91070201707 ৪৫ 

7) ০0110 17 010110167) 25072 095967907 7150 এ হ190৭1 20001102600 10 

07017620177 1702070170) 2150 10 10170010170 1১217) 200. 171130107) 07850 7 

(100 561755 01 00711156005. 1] 19 2150 21৮) 10 0110710০০02) 1০৬০, 

8$(0)008)0193107055 270. 06007 ০92৮0191৮০0 80606101775, (1২, টৈ. 11010 

৬০]. 1], 0১,48০), 

নব্যমত-___পাষাঁণভেদ আক্ষেপহর, উষ্ণ ও গাঁচক। ইহা শিশুর পেটকানড়ানি, এবং 

শ্বাস, অজীর্ণ, গ্রহণী, পুরাণ কান, জর, অপন্মার এবং তড়কাদিরোগে প্রঘুক্ত হইয়া থাকে। 

শিরঃপীড়ায় মস্তকে এবং কাটাদিদষ্ট স্থানে ইহার প্রলেপ যন্ত্রণাহর ॥ (আর্, এন্, গোঁরি, 

২য় খণ্ড) পৃঃ ৪৮০ )। 

শৃরণদ্য় _্যুহ্য্ভজন্ু। 

ম(ু)হয্য£___£১121017)11013115]]05  ০210013217017608) এউাঢা) 

021701920019101)). 

ঈহ্:_বন্ধানছিন: আনত । আসলপ্রবন্লা__হ্লালসন্রনংম-_ 
হন্বনন্হ:৮  “ক্জুলন্মনহঃ,৮ ভৃলীলাহি'৮ “লানাছি:” | ভজী:__ 

“ল্ততব্ব£১? | 

সৃহত্ব;ঃ জতুজী হুন্দ্ী ভীল; ঘালনব্প্া । জ্লিহীসন্থহী লালম্ৃত- 

যুব্বা্লহীনব্ন। জা জ্াফত্ ভ্হিত্্ি লিনাবঅনি বলিল; । 'ঞজ্লনন- 

হীঅলিঘব্ভ: | 
হৃহ্: জনুলক্ন্মহীঘল: দান্লল: জলিনাজালিভাসত্: | হ্বানকাঘ- 

নললাযাঁ ছক; ই নি : : 1; মুন্যবাজ্ছললী্হা বন । প্রত লঙ্হবত্ী বন্য: ভভুঘ্যঃ 

জলিলামল: | ব্ববমুক্রান্িহীনস: ব লাহীন্বনন্তাহজ: | হ্জলিঘঘব্তু: | 

জুহষ্মী হীদলী কল: জনা: লব্ভজল্ তু: | লিভ্তব্মী নিগ্রহী হুন্ৰ: 
জদ্দাঞ্ঃজন্যানী জন্তু; । নিউসাহখর ঘচ্ঘ: ভ্রীন্টযকনিলাস্ন: | ঝজদা 
নন্ুমান্ধানা যে; রত তন্ন । হৃভুব্যা ব্ধদিলিলাঁ জ্কন্ভিলা ল স্িনী 
ছিঃ । বন্তালতীনবদাম: পহত্যী ব্ব্লন্নহ । লালদন্যাম্ঃ | 



৬০১ শৃরণদ্বয়__স্ৃহযদ্বঘম্। ই০ঃ 

হ্বুলন্নহত্য লান্যঘ্য: মুত ববন্দীন্বস্বয | ভুল: হু; ৪ই মস: । 

হীঘনঃ যু হুত্য: দ্দঘীনিহাহী লন্ত: । লিএিদাহসঘাঁ সহ্য: ভীন্- 
যক্সবিলাম্ল: । ক্াবীল__প: ব্ভাঃ--০ ক্স: 1 

কী মীঘে: নহ:-_পন্যজির্ জীহথ জনই সল্ানলী ভ্ততমাবনূ। 

ন্মত্যান্ ঘনলনর্থ ভুলীলবিলিভ্্লবী। (ক্্থ_ন্থি:)। ন্বল্ধহন্নঃ ॥ 

নন্ীল্গক্ীদতৃঘী; ম্ুহ্যন্তঃ__প্সিঘ্বা মুহ্যেক্দনপ্ব নম্তলা 
স্ঘনন ল। কীদনভ্ব ছিনন্লজ্ন নক্ীলন্্ীপাদভল্। (ভি: ২৫ ঃ)। 

২) সমুহ যুহতেন্ধন্হ:-আীহ্া হন কমু ভুল ত্র হিল ঘ। 

বীঘলদ্থাক্ুহালান্্ লাগল্ঘ লিন্বহ | দ্াতীন: | (ভি: হই ক্সঃ)। 

শুরণের ভেদ-__রাজনিধণ্টুকারের মতে গণ ছুই প্রকার-_একেপ্র কল রকাভ- 
শ্বেত, অপরের কন্দ শ্বেত। এই ছুই প্রকা্ব ওলই আবার গ্রাম্য ও বন্য তেদে দ্বিবিধ। 
যাহার আবাদ কর! হয় তাহাকে গ্রাম্য এবং যাহা বনে অবন্রসন্তৃত হক্স তাহাকে বন্য ঘলে। 

প্রথম ভেদ শ্বরূপগত, দ্বিতীয় ভেদ কৃষিগৃত ) 

অন্বর্থলংভ্ঞা-_শ্বেতাঁভরক্তের-_” রুচ্যকদ্দ,”  * সথলকন্,* * ছর্নামারি,শ 
প্বাতারিশ | উভয়ের_“কশুল”) বাছনিঘন্টকার সিতেতর (রক্ঞাতাশ্গেত ) শুরশের 
পর্যায়ে “্বাতারি” ও “ছর্নামারি” শব্ধ পাঠ করিসাছেন। হুতরাং রক্তাতশ্থেত ওলকেই 

বাতপ্র ও অর্শোনাশক বল! আঁচার্যের অভিপ্রেত। 

শূরণের ভাষানাম_বাঃ_ওল। হিঃ শুরপ, লিমিফল। মঃগোড়াশ্থরণ, 

খাজেয়াশূরপ। ওঃ, কঃ_হরপ। তৈ:-ষধকন্দা। ফাঃগওল। 

'উধধার্থ ব্যবহাঁর__কন্দ। কি রক্তাভখ্বেত, কি শ্বেত উভদ্ধ শুরপেরই ফাঁহা 

বন্জাতীষ তাহাই ভেষলার্ধে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। গ্রাস্য অপেক্ষা) বন্তশূরণ ধিক 

কণুল। অর্শ ও বাতব্যাধি চিকিৎসায় ভেষজার্থে বক্কাভম্বেত বস্ভশৃরণ এবং আহারার্থে 

রক্কাভঙ্বেত গ্রাম্য শূরণ ব্যবহৃত হইবে । দগ্র, রক্ুপিন্ত ও কুষ্টরোগির পক্ষে ওল হিতকর 

নহে। মাত্রা কন্দচূর্ণ ২৪ আনা। 

বৈদ্যকে শুরণের ব্যবহার । 
'. চক্রদ্ভ_-অর্শে শুর পক্তাতশ্বেত বন্ত ওলকে মৃত্তিকার প্রলেপ দিক্াা খুঁটের 
গুণে পাক বিষ দৈঙ্ধব লবণ এবং তিলের বৰ! সরিষার তৈলের সহিত ভক্ষ* করিবে। 

ইহ। অর্শোহর। (অর্শ চিঃ)। 



২০৯ শেফালিকা_ ঈদ্ধাবিজ্া | ৬২ 

হারীত-_বলীক ও শ্লীপদে শুরণ__বন্য শুরণকন্দ ঘ্বত ও মধুসহ পেষণ পূর্বক 

গ্রলেপ দিলে বল্সীক ও গোদ নিত্বত্তি পায়। (চিঃ ৩৬ অঃ)। (২) অর্ববদে শৃবণ__ 

ওলকে পৌঁড়াইয়া ঘ্ৃত ও মধুলহ লেপন করিলে অর্ক আব) বিনাশ পায়। (চিঃ ৩৬ অঃ)। 

বন্তব্য-_চারক কন্দশীকবর্গে শূরণের উল্লেখ নাই। ধনস্তরি বা ভাবমিশ্র শূরণের 

ভেদ শ্বীকার করেন নাই। শুরণের একটা নাম “রুচাকন্দ”"__সৃতরাং ইহা মন্দাগ্রির পক্ষে 

স্থপথ্য। কোন অঙ্গ বিশেষে বন্তশূরণের প্রলেপ দিলে তদঙ্গে স্পর্শজানরাহিত্য জন্িয়। 

থাকে; সুতরাং শূল-নিবারণের পক্ষে ইহার প্রয়োগ প্রশস্ত । দস্তশূলে পিষ্টশৃংণের প্রলেপ 
কিন্বা পরিণামাদি শুলরোগে শৃরণচূর্ণ সেবন, হিতকর ' 

40610705 900. 0398.-56077801)10 2110 (0110) 10500 11) [1125 2190 (7৬01) 

95 2. 10560120150 10) 0)51500519) 001110 ৫০ 0১ 10070, ৬০1 1109 629.) 

নব্যমত-_-ওল, পাঁচক, বলকাঁরক। অর্শে হিতকর। ইহা বলারোগ্য প্রদ বলিয়া 

এহণী ও দৌর্বল্যে প্রযুক্ত হয়। (€আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ) ৬২৯ পৃঃ) 

শেফালিকা_ঈদ্দািন্জা | 
জদ্দাজিজা, ঘ্যক্জান্তী__00121761765 4১10907670৮5, 

উদ্ধান্বি: জনুনিকীছ্ঘা কা নানহআাসস্থা। ব্মাত্ত্ুত্বন্ধিলালদী 

স্রহুনানাহিহীদন্তন। বাজলিঘব্ত: | 

নিললানিসলভনহস্ মন্দাবিহল+__“ল্বলা ঘলভ্লববুক্জদ্দাবিভৃ- 

আবে! (জ্ন-ভ্বিঃ)। (২) ব্ঘছুবযা আন্দানিলাহৃক:-_ঈদ্দািজা_ 

হব; ন্ধাঘী ভ্যন্রবিলপহিবাঘিল: । ভুলাই ব্তপনীবীর্ দীনলাল 

ন্ +।. (নানল্যাদি-__ভ্বিঃ)। ল্লন্দহ্ন্ন£ | 

শেফালিকার ভাধানাম-বাঃ_শিউনী। কে$ঃশিউলী। হিঃ-হরশিঙগার | 

ওঃ__পরবুট্রী। তৈঃ-_পগলমূলী। পঞ্র-_পহরবুটা। ইং__নাইটু জেস্সাইন। 

বর্ণন-__পুষ্পার্থ শেফাঁলিকা বুক্ উদ্ানে পালিত হয়। ইহার পত্র সক্গাগ্র ও কর্কশ । 

শীতের শেষে বুক্ষ পত্রবর্জিত হয় এবং নিদাঘের বারিপাঁতে নবপত্রশোভিত হইয়া, শরৎ 

হইতে হেমন্ত পথ্যন্ত পু্সিত থাঁকে। পুষ্প শুভ্র এবং পুবৃস্ত কুছুমেবর্ণ। বজনীতে 



৩০৩ শেফালিকা! ্দ্ধািজ্কা । হই 

গু্প বিকসিত হইয়! প্রাতে পতিত হয় দৃরাগত শেফাপিফা পুষ্পের আমোদ অতি 

হ্বগ্ধ। ফুল শীতে পরিপ্ষ হয়। 

উষধার্থ ব্যবহার-_পত্র ও মুলত্বকৃ। মাত্রা__ক্বঃদ ১২ তোল! ॥ কাঁখ- 

&--১* তোল 

বৈদ্যকে শেফালিকার ব্যবহার। 

চক্রদর্ত_ সর্ববভ্রে শেফালিকাঁপত্র_-শ্রেফালিকার পাতার রদ মধুসহ পান 

করিলে বিষম ও অবিষম অর নিবৃত্তি পায়। (২) গৃর্রসীতে শেফালিকাপ্র_সৃছ 

অগ্নিতে শ্রেফালিকার পত্রের কাথ গ্রস্তত করিক। পান করিলে, ছূ্বার গৃএ্রনী রোগ হইতে 

যুক্ত হওয়া যায়। প্রীকণ্ঠদন্তের ঘতে এই্ণে শেফালিকা শব্দে নির্্ী। 

বক্তব্য-_নিগুত্তী অর্থাৎ নীলপুষ্প সিদ্ধুবারের পর্যায়ে শেফালিক! শষ পঠিত 

হইয়াছে। রাজনিখপ্টুতে বে শুক্লাঙ্গী শেফানির উল্লেখ আছে তাহাই আমাদের কথিত 
শিউলী। অনেকে শিউলীর গুণপর্ধযানন প্রস্তাবে যাহা লিখিয়াছেন* তাহ! পূর্বাচার্যাকত 

ফোন গ্রন্থে অবলোকন করি লাই , স্থতরাং তাহাদের স্বরচিত বলিয়া অস্থমান করি । 

002310609068 15910) ০01091775 17791167, 20. 91%81910 (87065008100) 
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7376) 
নবামত- _কচ্ছ,সাঁধা সবিরামঅরে আদার রস বাঁ চিনিসহ শেফালিকা পত্রের রস 

বাবহৃত হুইয়! থাকে । বীচ্চূর্ণ দ্বার ঘর্ষণ করিলে মাথার খুস্বী দূর হয়। শ্রেফালিকা 

* পালিত্রামনিঘট(২০৯ পৃঃ) 
পর্যা-প্রজকঃ পারিজাতন্চ হারশৃহারপৃপ্কত ॥ 

নালকুহুমকো রংগপুষ্পী চ খরপত্রক? 1” 
গশ-__“রসঃ প্রাজক্তপত্রত্ত ঘরঘ্র স্িভকঃ স্ব 

গরবিওসমাহু বু কাসবিনাশন 1” 
আযূর্কে বিজ্ঞান (প্রবাহান-_পরিশিষ্ট পৃহ ৬) 
পশেকালী কটুভিকাকা ব্যিষহরনাশিনীপ 



ই.০%,' শ্যোণাঁক-_ত্জীব্যাজ! । ৩০৪ 

পত্রের গীত কযায় বা কাথ গনী ও বাতের পক্ষে হিতকর। (আর, এন্। ক্ষোরি, 

২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬ )। 

কঙ্কন প্রদেশে, গাঁ শ্রেক্ম। উঠাইবাঁর জন্ত পান সুপারীর সহিত শেফা'লকার গাছের 

ছাল সেবন করে। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬ )। 

শ্যোণাক_জ্ভীন্ঘাব্: | 

আীঘ্ান্দ' ছবন্তঃ তিহ্তুল্দ:--010%1011 117010010) (5219520- 

(125 11)0102., 

সন্ঘন্সা__ ছঘুচিক্ন:১ 4 ভীজন্ন্লন্ধ:১৮ 4 ছীনলন্ব:” 

“নানাহিঃ১। 

তিত্ত্দ: জিতিহত্বিকী লব্বিবীমন্থহ: সহঃ | দিমস্ত্মালনানানীবাহ-. 

ন্বাধাহন্বীজন্বন্। অনুন্বীত্রলিঘক্ভ; | 
আভীন্বাজ্ন্তনন্ী লিনী হবীনব্তস্ব লিহীজিন্। লিল্স্টম্মালিঘাহ্ঘ 

বলিানতহানন্বল্। ইন্তচ্র্থী জতু্য ল্র জদ্দলানন্ব জছ্ু। হীঘল 

দান্নন স্কহা কম্দিজন্নব্যান্বজল্। বাজলিঘব্ত: | 
হবী্যাজ্জী ভীদলঃ ঘাজী জতুজব্তনবী সিল: | ন্বান্থী নিী$লিবস্থীক্ব- 

দিলন্দাঘদত্যা্ছল: | হুত্তব্দজ্ত দান্ী নাত হু নানজদ্দাদস্থল্। লতা 

জনা লপ্তং হীন জন্্হীঘলম্। ঘ্ক্বাক্জংল্িলিস্টন্ দীভ' হুক্লাল- 

স্দীঘলল্। ালসভ্জাচ্ছঃ | 
অসনিজাই ম্বীব্াজ্জ:--'লন্্জিক্ভ ভীঘন্ুলজ্য অন্মঈস্হ্যন্তনল্। 

জাহমবীঘক্মপলক্থানজ্য ভুল ন উল্ুল্। ভ্হানলির্ন ভ্ক্ন লভ্পাহন- 

নুবন। কিিলন্ততৃল্ঞ লিচ্দীত্ব ক লাহা ন নন: | আহীল লশ্তন্তল 
জলা দাবনীকালব”। (ভ:; ৪০ ম্ম:)। (২) দুনলাদলি 

চা € টি পরি 

্হন্তদদীনলভ্বান্তুজদী %। তীজ্ঘা: ভ্যনীজালী দহিউলল” । 

(:২২ন্রঃ)। স্তী্থুন:। 



৩০৫ শ্যোপাক__জীম্থান্ধঃ | ৯5 

শ্যোণাকের ভাষানাঁম__বাঃ-শোণাগাছ । কো কাউিশৌশ, শুঁডিমালা। 
হিঃ দোঁশাপাঠা অরসু। মটেটুঃ ওঃ অব্রভুশো। কঃশশোগা। তৈ:-_পেদামান। 

উ:--ফণ্ফণা । ত'ঃ--পল, পপ্জমুলিন। 

শ্যোণাকের অনুর্থসংডগ-_“পৃরুশিষ, পীর্বস্তক,” পগীতবুক্ষ, *বাতারিত। 
বর্ণন_-ক্ষীণকাণ্ড উচ্চ শাখাবর্ষিত রৃক্ষ। কাও পত্রবৃস্থস্িবে় চিনবে 

উচ্চনীচ। তুকের অভ্যান্তর পীতবর্প। পত্রবুস্ত অভিদীর্ঘ শিশ্বি তরবারির মত । 

ওবধার্থ ব্যবহার-_সুলতবক্ ও ফণ। মাত্রা_ূর্ণ২-২ আনা। কাখ_৫- 
১* তোলা। স্বরম--১--২ তোলা । 

বৈদ্যকে শ্যোণাকের ব্যবহার । 

সুআত--অতিসারে শোণাকত্বক্-_-শেগাগাছের মূলের ছাল উত্তমরূপ পেষণ 

পুর্বক পিও!কতি করিবে । পরে গামার ও পদ্ের পত্র্থারা এ পিও আচ্ছাদিত করিয়া 
কৃতেদ্বাবা বেষ্টন করিবে অতঃপর মাটার লেপ দিয়া তপ্ত অঙ্গরের উপরি স্থাপন করিবে। 

অভান্তরস্ক পিও সথসিদ্ধ হইলে, অর্গার হইতে উত্তোলন করিয়া! বম মিফাশিত করিবে। এই 

রম শীতল হইলে, মধুযোগে অতিদার রোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৪* অঃ)। 

(২) পৃতনাপ্রতিষেধে অরনু-শোপার মূলের ছাল অলে সিদ্ধ করিয়া দেই জল বালকের 

গাত্রে সেচন করিলে পুঙনাগ্রহাক্রান্ত শিশু নিরাময় হয় । (উঃ ৩২ অঃ) 

বক্তব্য-চরক শ্তোণাক, অস্থবাসনোপগ পুরীষণ*্গ্রহণ শোথহর এব* ললিত প্রশমন 

বর্গে পাঠ কারয়াছেন। রাজনিঘণ্ট,ক্ত *স্তোণাকে! পৃথুশিক্বোহতো। ভল্লকো দীর্ঘবৃস্তকঃ পাঠ 

করিয়। প্রতীতি জন্মে যে টুপ্টুক এব* শ্োণাক পৃথকৃ_যাহা পৃথু্ষ ও দীর্ঘতন্তক তাহাই 

টুন্টক। টাকাকারগণ শ্রোণযকের অথ টু্টক এবং টুন্ট,কের অর্থ হ্রোণাক লিখিয়াছেন। 
বৃ্ধ বৈগ্গণও টুণ্টক এব* শ্ঠোণাক শব্দে একই উ্ভিৎ (যাহা নাউশ্বোপা নামে খাত) বাবহার 
করেন। অতএব আমরাও টুণ্টক শব্দ হ্োোণাকের পর্য্যায়ন্ূপে গ্রহণ করিয়াছি । 

00230106065 -_01০%5170 আট 00. 01110001500 2005 

5৮) ভিত জজ ০ 

8085905 200 0365-25. 27) 219077৩1175 021 15 0:00060 2010 006 ৩8 
মা 06900052707 0০06৮ আও গসিড0 ০1 075 চ200 010010160 সা 

গছ 2০500011805 8566 0 [9০5৩ 2০৯৫5 4১5 জয় 2099116,2 217 

50560 ৮10 000 চনয 15 05705005 ৮001০) হত হাঃ ২০০২৪ 01750721190 

[185 215০ মওণু 27 8759) তত ঈ 2০ ৮০] 175 460) 

তন 



ই০হ সপ্তপর্ণ_-বমমব: । ৩০৬ 

701 0315৬015325 শো] 00985070706 2 [7060000৬001 8110 27 

17000310101 00 07৮0, 20011201010 10790 17705 [১০৬০1:0011) 017110-1 

16607 010 0115 117৭ 911211৮ 217000770 13101001005) 7150 71720) 161981602) 

২10 070 0211২, 1 10৮০ 060007015 01019100011 11000102050, 01012 

০85৫5 ০01 20010. 1110001021151) ৮০০ 1102060৮101) 11015 0100, 2100. 10 

(10171650105 112৮0 ৫৫0. 17051 58019006015, 0710 01050 ০01 1010 [90৬৬0 , 

[01] 5--]উ 0121)3) 00706 07110, 01 1000010105101) (10070000010 ঢন " *0 

[0 0107005 ০1 10011170 8101) 21) 0001700 010100 [11105 2 07, 0০776 

100) 90101 1010179 2:0000]710010 00501 0] 50001150 101817 6)9 ০0 - 0811)0 

1০001 ০01 1000080021)1)9, 0110 015 0005 1701 13055095 217)" িনির্িতি 

[97010070105, (11001810 100102] 0720160) 10010212110 0710), 125.) 

নব্যতম- শোণাছালের ক্ষ দারা পক তিলতৈল, পুতিকর্ণে হিভক্ণ ছালের চর্ণ 
ও শীতকবায় অহিফেন ধোগে প্রয়োগ করিলে, “ডোভাঞ পাউডা» অপেক্গা শ্রেষ্ঠ 
ঘর্দকারক॥ ইহার ছালের সহিত সিদ্ধ জল, বেদনাহর বলিয়া, শোথ ওশতরোগীর প্লান 

এবং ধাবনার্থ প্রথ্থোগ করিবে। €আরু, এন্, ন্দোরি, ২য় থণ্ড, পৃঃ ৪৬০ )। 

ডাঁঃ বি এভার্স বলেন, শোণার ছাল চূর্ণ এবং ছালের শীতকষায় এ 

দেখিরাঁছি উহ! অমোঘ ঘর্ম্বকারক। উহার বেদনাহর শক্তিও আছে। বাতরোণীর ঈানিও 

ধাবনার্থ জন, শোদার ছালের সহিত সিদ্ধ করিয়াও ব্যবহার করাইয়াছি। ২*টা। উন 

(4০৪6 ) বাতরোগীকে (আগবাত রোগীকে ) এইরুপে শোণার চাল ব্যবহার বইঃ 
সস্তোষজনক ফললীভ করা গিয়াছে । ছাল চর্ণের মাতা1-৫--১৫ গ্রেণ, দিনে হিন৭ 

শীতকবায় আধ ছটাক দিনে তিনবার । শ্বীতববায় ওত্বতের নিগ্»ম--আধ ছটাক কু।, 
শোণাছাল পাঁচ ছটাক উষ্ণ জলে ভিজাইয়! রাখিয়া চীকিয়া লইবে। ইহার রি 
অহিকফেন যোগ করিলে “কম্পাউও এপিকাকুষানা পাউডার” অপেক্ষা ইহা অধিক ফলগ্র 
ঘর্মুকারক রূপে কার্ধ্য করিয়া থাকে । শোণার জরদ্ী শক্তি নাই। (ইওিয়ান্ ভিবদ 

গেজেট, ফেব্রুয়ারী, মার্চ--১৮৭৫)। | 

সপ্তপর্ণ_বঘনবা; | 
অমপর্থ:__/১15101)19 80110191795) /5. 01091001110117, 750101109 

90া১টাথান5 | 

দৃতলান্দ ওঠ '-এফ্মঘব্ধ: মাভীবঘন্ম্সাপন্ী মঅলভ্গান্্- 

নি 
চে 

্্ম: তি নিদ্ব্ছনসীত হতু্ব:”-__শজব্ম: | 



? ৩৭ সপ্তপর্ণ__বমঘব্"? ২০৬ 

ক্সন্মধক্লা__হাজজীঘলক্ধ  “ভুলঘব্১৮  “ ঘাম" 

“স্িদবন্লল্চ,৮ প্নৃত্তস্ত্ন ১৮ “লহ্যন্ ১১ প্যন্থিঘহী ১৮ আ্যাহহী? | 

লিহীমগ্নী শল্য স্তমি হিল ভব 1 স্মুয্যত্যজলীন্ তত ল্লি 

হাজাজীদলক্ষ । ঘল্বন্নতীযলিঘবু' 1 

বমনখাত নিলীত্ঘভিিবীসপ্স্ব হীঘল | লহ্যন্থ্ী লিহ্ন্রঘ লখাহ্লানত 

জনীন্। াললিঘব্ত' | 

বমসহ্ইবহীদন্ট নীহ্যাহ্যীএবিনদ্হীদল । অববযন্বিপত্বং বিাযা- 

দ্দিনিনিলাঙ্গল | ভ্ত জীর্থভনব আব্বা হা্ব নন্থতীন্নঘা। সমান্িক্ধা 

অহজাত্ব লানহ্া নিলাগবিল। লানসজ্মাক্ম, | 

নই ঘমদন্$ 7 জমদবাভস। বুনি ঘহুজ্দাযতীমা জ্ুপ্ঘা 

লিছিভা জন ঘান ঘ জনা” (ছি ৩ম্ব)। (২)ব্ন্রনান্য্থল্ 

বমনহ্'__“ গন্যলাঘমপব্ললন্ধাপরন্ন লালন” (ঘ্বি ২০ ক্ষ )। 

অবলা; | 

বাল্ুমত্ী ঘট _“যালুলস্থিল অমঘষ্টজনাযল” (কি ৫ ক্স)। 

(২) হুন্ন্জাপ্তলননিতী ঘলহালিক্--“ল্র বালনহুত্য বা। *% 

বন্দীতা' সলিঘাহক্স্গ। (ক € গ্ঘ)। (২) জাপানী 

মণ __““্ৰমন্ভুহক্য স্তচ্যতি দিতীযাসি নধ্ুলা সিলিন্ অনুর +” 

(ভ* ২৭ ক্ষ" ) ভুল, | 
দিনলাদ্ধান্ী ভিজ্ান্তনাবী মনন, বঘ অমনখীত্য %। 

সিজার নবায়ন ঘিন্মজদ্দান্তণ” । (২) হুনজুলিজ মনন _- 

প্যমন্ছুত্রাজীহাম্যা স্ৃযে জলিসুললিন্” (ও ২২ ক্ব)। লাম্লত; | 

তুলনা ঘমসহী _“মহ্তত্ম্প্্দ ম্লঘনি ভুল সবদ্” 

(লধসীঘ_হি )।1 লন্গহলঃ। 



€ 

০ সপ্তপর্ণ__অমনব্যাঃ | ৩০৮" 

সপ্তপর্ণের ভাবানাস__বাঃছাতিন গাছ । কো1ঃ_ছাইতান্। হিঃছতিবন, 

ছাতিঘান্। মঃ-সাহ্িন। গুঃ_সপ্রপর্ণ। কঃ এহোলেগ, এড়াকুল। অরিটাকু। ইং_ 

ডিটাবার্ক। 

নপ্তপর্ণের অন্বর্থনংজ্ঞা-সপুচ্ছদ+,৮ "শানলীপতক্,৮ পছিজপর্ণ» *বৃহত্ত্বক্ত' 

“গুঢ়পুঙ্গ।” গননগন্ধ।? গগন্ধিপণত “শারদীত | 

বর্ণন__সপ্রপর্ণ, উচ্চ আবণ্য বৃক্ষ 1 বুগের কৃ জুল ও শুভ্র, স্বাদে ভিজ । ছেদন 

করিনে শুত্রবর্ণ মাঠ! বাহির হয়। পরগুলি শাখার চতুর্দিকে ছাতার মত খিশ্বান্ত অতএব 

ছৃত্রপর্ণ” হা পররসংখা। ৫--৪টী ; এইভন্য “অধুখ্াচ্ছদ"' ব| “অপ্তচ্ছর” নাম। শিমুলের 

পাতার নহিত ইহার পর্রের সাদৃহ্ঠ আছে বলিয়া 'শাযলীপত্রকণ বলে । পু্প_গুদ বা 

হবিদাত শুভ্র, ক্র, গু্চাকারে বিষ্যন্ত, গন্ধ নদতুগা। হস্তীর নাসারণুনেজাদি হইাতে যে 

দল কাব হয় তাহাকে মদ বলে। ছাতিমদুলের গন্ধ মদের মত। রণুর দিশিজয় বর্ণনে 

কালিদান লিখিয়াছেন-- 

“গ্রমবৈঃ নুপণানাং মদগদ্ধিভিরাহতাঃ 
অসুঘয়েব তয়াগাঃ সুদৈৰ প্রনুক্ষবুঃ। 

সপ্তুপণ শরৎকাঁলে পুম্পিত হয়। 

উবধার্থ ব্যবহার__ত্বক্, পুত, আঠ।। মাঁভ1-ঘক্চূর্ণ ১২২ আনা। পুর্ণ 
২৩আন1। আঠা-8-১ আনা। রক ঝা পুশের রস ২২ তোলা। ক্ংণ-৫- 

১* তোল। 

বৈদ্যকে সপ্তপর্ণের ব্যবহার । 

চরক-_কুষ্ঠে সপ্চপর্ণ_ছাতিদছালের কাথ কুষ্টগ্। এই বাথ কুষ্ঠরোগা হানে ও 

পানে বাবার করিবে | (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) স্তন্যশুদ্ধযর্থ মপ্তপর্ণ গুল ও ছাতিম 

ছালের ক্ষাথ পান করিলে শুহ্যশুদ্ধি হয়। (চিঃ ৩০ আঃ )। 

ভঞ্ুচত-_সাজ্সমেহে সণপর্ণ বাহার সান্্রমেহ হইয়াছে তাহাকে ছাতিগছালের 

কাণ পান করাইবে। (চি:১১ অঃ)। ১) দন্তকাষ্ঠগতবিধে সপ্রপর্ণবিযাক 
দস্তকাষ্ঠ ( দাতন ) ব্যবহার করিণে দত্তমটীস্দীতি এভতি উপনর্গ শিয়া থাকে, তত প্রতি- 

কারার৫থ ছাতিনছ।লের চুর্ণ নধুযোগে সুথকুহরে এবং মাট়ীতে ঘর্ষণ করিবে । (কঃ ১ অঃ)। 

(৩) শ্বানকামে সপ্তপর্ণ_ যাহার শামকান আছে মে ছাতিমের দুগ এবং পিগ্রলী মমভাগে 
চুর্ণ করিয়া দধির মাতের নহিত পেবন করিবে। (উঃ ৫১ আঃ )। 



৩৭৯ বণ্ডপর্ণ--ম ঘা: ২০৫. 

বাগুভট-_হিকাখাসে সপ্তপর্ণ_পিত্তকফান্থগত হিক্াখ্াসে ছাতিমছালেব রদ 
পিপুল ও মধুযোগে পান করিবে। (চিঃ৪ অঃ)। (২) দন্তক্তিমিতে সপ্তপর্ণ-+দাতের 

কিমি জন্ত বেদনায়, দস্তগহ্রর ছাতিমের আঠা পূরণ কবিলে শুলশাস্তি হয়। (উঃ ২২ অঃ)। 

চক্রদত্ত_ছুউব্রণে সপ্ধপর্ণ_ছাণ্তমের আঠ! শুক করিয়া ছুষ্টরপে লেপন 
করিলে ক্ষত পূরণ হয়। (ব্রণশোথ--চিঃ)। 

বক্তব্য-_চবক, কুষ্ঠনববর্গে এব* স্ুশ্রত আ'রগধাদিগণে সপ্তপর্ণ পাঠ করিয়াছেন) 

নুশ্রতোজ বিষমজরন্ন গ্বত তৈলেব পাঠে সপ্তপর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাঁবমিশ্রের যতে সপ্তপর্ণ 

জীরজরহর । 

00103116061163 _:450911421010. 010977700 ১ (0 58589 ৫011131707110 ৪170 

৩00185060৩8: 8150 ৩০1০৪০80180 এ) 21000118005 76110%/ 1083১) 011০61217, 

70 7010012 01518157 50110, 10. 0705210126 5০৪155 6০016617001 17170010 

11505 58009017160 ৪0. 20101017015 5031006 

1086217097০ ০১610 16 5৩১৪০৪৮ 07৩ 0০৮৫5160 ৯৭115 100) 05001607 

৩07০, 27. ৪৫0. 80110581010] 250) 01710007003 07 07736211170 100৩1 

108517% 2121175 16806100 ৪00 106 5৩ ও1127 0 991777)6 :1)953 5 1০ 

5 21819 

4800003 £00. স365 455 ৪0. 81161200911) 91], 85 519৩0) 107 0000 

হ1)০08050753150001568555 &০:25. ঝা 45621507600 01010010 01007089) 

220. 21) 20873560528. ০1 07567157085 এ. ৮1৮67 2921027০9759165 

০৩1005 টিটো) ০108051026 01559905 ৪00 তি%ও 0108 9191010 19 18691060 

৪5 6৮96০ ৭58] 000010719৩0 ০7০2৫ 90015 £1%৩77 17911017050 

179171191 তি৮০15 1615: 9150 5:06০1060. 29190120085 (২ ১, 77975 

০1 11 07 383) 

1২110007055 88176760706 15 (৮ 0৩ চনত 15 9590] 20. 0818111)91075 

00613518270 107 07৩ 06১10 50106 ০০72500606 09]. 0026 90601707) 8100. 2150 

চিত পাথাআাভুতণ 501৩৩175555 -:06165 9105 17 ০0181 07505992 1 

০871 30ও81₹ দি) 5২576009 ৯ 03৩ 4956 90910 8৩ 75 19105 (9167) ও ১৫৫ 

1100 000954৫21০৫ 09009০010% 

৭ চাও মী 5859 ০205৩ ০, ১৩ তি চিত ওত চ০খে (চ০ ৪0এ 

50265050015 03৩ ৪5 217 81701095050010 

৭0001550710 1853 ০০০৫৮০৭ 25১০৫6 চস 72067550006 55০997৮ 

০00৪ ৫756 00 0৩ 22%2৮5:206442027724521 খেড, 9 কহ) কিসিতোথজ 7927 

15 নিতাজ] 1 015:2272752200ঠ00 2 72145 2০৫. 25 0550060 ৪5 21) 25010 

ঘা 0010, 2000যঘচ10 00 20015552001 17) 136 00069 0৩ 101০৩ ০1 

(7৩ 085) 2, অপ টা] 15 200)101565150 20 1500০5)) 8100 15 8190 1315507197 

50107 9500998৪025 থা 20070107000 09৩ ০1 8513 0৮0৭ 1৩ 075 



5 সপ্তপর্ণ__মঘব্বঃ । ৯১০ 

[01001 10191792711 0 20011] 02121100855 25 8৮০19 1১010] 2817018000700 : 

1] 01008580130 05০ 01 110 0105 29 19019095217 01500111100] 21101015819, 

2110. 017 ০801) 00085101) 1016 10৬ ০1 1100 1011). 25 00010 (0 811, 

£7005109901019 (01 11281011175) 11251000001 11021601051 10 001 

6106 10017900007] 10500906101) 8921056 008115108010 11000101000 220 

15101605706 চিডটো৪ 0) 51020101550 1991210 0০ 51000010201 0৭119201100 

01059101819 023 23:01000, 7100. 00০ 7০6৮০ 70111101010 01021) 1089 00 0000120 

৪.9081016 216019) 21001210055 0007] 17 0001710200105] 09010100910] 0000 

19236 1101907660 50113109100 ০01 0011)1170, 01015011295 11091711009 01 00117 10 

8170. 110501621 017806০9 ০811190 ০০1১) ০০7 10291 [11510171)9) 108০ 001001)9- 

18660 00150015008] 00565 01 01581 210. 01518170210. 01001171110 5011)11910 

185০ 1050 000 58006 07০01010251 9050053 19551009 132511)51)010 00 000 015- 

287698019 520010981) ৯১101300179, 500 89500807699, 919613102951)055 10 

(6৮০7191) ০১২০109170170, 710) 716 070 05112] ০01001711281)15 01 18100 00117170 

00569) 01811) 9018109 105 2065015 51001) 90101 2010 1108111015, 

০ 056 01091) 0010012811 10101178110 117 0021001055 01102112180] 

08119 00101110191) 8110 090010 07০ 0950 101 8010105) 000 2110/81700 1১০1) 

17802) 0 ০09015০১101 800, 5০3) [00012121001 ৫০, ৬০ 00110 ৮০1) 1001)0- 

0171 ০0০০5 [00 105 950, (00, 1017001 01)000117 0£ [09111095,  0০৬০০1০৫ 

0169 021, ০01001901)6201) 10818000170 71706 2067 50009106 00 20819 

৪. 198510, 3131680 01) 11170121081 10100011019. 2177119165, 2170. 01 016 

২1715052100. 810151025) (81010008156 00 10206 19001 02211 015, 2100. [9:0%1060 

(170 0651760. 96015 51700101106 1080 10901) 00681700. 101701590115 2111500 

819 এলো ০0017 [1271117 1799010515 2700 01152191078 00100 21051001001) 

[18155110105, 170 0017 10111019170501081 200 00010170215 01800100) 21610 

185 0010০015 59190150090 00111170 21)0 1615 100৬ 091) 91209109550 0) 

10096 58625906017 [05015 17 07019127001 01177077020) 1010 170211277271 

(55015 210 [372৮810171৮ (132170090-, ৬০]. 11,510 387-88 ), 

নব্যমত-ছাতিমের ছাল রসায়ন বলিয়া 'আমবাত, বাত এবং চ্মরোগে ব্যবহৃত হয়। 

সঙ্গোচক হেতু চিরজাত উদ্রানয় এবং সংগ্রহ গ্রহণাতে গুদুক্ত হইয়া থাকে । ইহা তিক্ত ও 

বল্য বলিয়া জরাদি পীড়ার অবসানে সেব্য। ছাতিম ছাল হইতে নিধাশিত 7971817179এর 

জরদ্রী শক্তি কুইনাইনের তঁগ্য-বরং কুইনাইন সেবনের বধিরতা, অনিদ্রা, কর্ণনাদ 

গ্রভূতি কুফল ইহাতে নাই । ইহা সর্কবিধ ম্যালেরিয়। জরে বিশেষ ফণপ্রদ। রক্ষিয়াস 

বলেন ছাতিমছাল যে কফজ গ্রহ্ধীতে বিশেষ উপকারী ইহা আমি পরীঞ্গা করিয়াছি। 

রাত্রিতে শয়নকালে ১৫ গ্রেণ চূর্ণ সেব্য। ক্ষন দেশে ছাতিমছাপের রস দুগ্ষের সহিত 

কুষ্ঠরোগীকে সেবন করান হয়। পরীক্ষা দার! স্থিরীরুত হইয়াছে বে ছাতিম ছালের 

টাংচাঁর অনোঘ স্তন্থ শ্বকারী। অপর বিষয় উদ্ভুত ইংরাজি পাঠে ভাতব্য। 



৮ হ্ং€ 

সর্ষপচতৃটয়_নরদগন্ত্মনূ। 

ঈা:_-( ৫) লীবষিত্রাপীত (২) ব্জমিত্বাঃ, (ই ) হাজিক্গা, 

(8) ছত্যব্যজিক্জা । 

বীহধিন্াহী; আনৃহী_13755109 091016575  ব্যজিজা, 

ালন্রনজ্য:]3 [11০02 জব্যব্যজিজ্জা-__] খাপ 

ক্ল্নপ্রঘন্সা-_বিক্াধবত্ী:-_৭ জতুঘ৮ ৭ আস্থগ:৮ দত্ত 
লা্গন:” | কালিন্ত্রী;-__?যাসম্দ:)৮ পত্বঘ্বামিলনজ:৮ “জনিদুল্” । 

নীহঘজঘজীওন্যঘ্দী ব্ভীপ্ঃ জনলানলিন। জবাবঃ 

স্বনিখীঘানিজালিজিন্। লরল্রমবুঘিঘাহহ্বিক: জিন্ধীত্যক জু: । 

হাভিন্া জন্নিীঘ্যা জলি্ত্মসহ্া সহা। কন্ধিআা দিঙ্গাতা দীক্ষা 

ভদিনক্বিসনূন্ধী। গন্যন্ব__াজিজা ন্ত জদ্দআালভাহিত্বী বীন্বিজাবিনলললী 

বজঙ্ঘ্ী। অলন্নকীমলিঘবন্তু: | 

লিবরা: জভুলিদ্ধীত্য, লানবসায়ন্তাঘদ্ব | লঙহীদত্মলী হন্যী লি্- 

মুননক্যান্: । ব্বাজবণদজ: (বালিন্যা) নি; কুঘ্ধী বানযুজন্তনু। 

ঘিন্মবাদ্ঘদকী অ্জকষবুদ্ধবাপছ্: | বাললিঘব্ত: | 

ব্দঘ্য বব মাহি জন: কিক্প; ঘলিকক্দ: | লীদবীদ্যঃ জদ্আানদ্ী 
বদিন্নাহিননপ্ল: | ব্ী সখ লহ জব ভ্পজীভজলিনদ্বান্। 

অগ্ হ্ক্প্া লীহঃ ন্িন্তু বীবী লী লল: | বাজিল্সা জদ্দদিল্গ্পী 

নীছবীহ্যা ব্লদিজল। নি্বিন্তিদ্দ্বাহিনহা জবততন্ধগ্জীতল্িলীল্ 

স্বইনূ। ক্দলিনীহঘা জিউত্য নল্ উ্ল্যাদি জিন্দা । নীঘ্বীছ্া ঘা 

লাঘী বানক্দ্মলধ্যাসস্ন্। জব্ভুবলিস্বই হৃতৃতন্র্গ ববি্ধানজল্) 

আযনসজ্জা্স: | 

বাজন্ন্রজ্ঙ্সাজ্ন্তু লিহীঘঘলন জন্ব। আ্যা্ি অহ্বী লিউ 

মন্য্যপীনিক্ঞাহিযাম্। লিহী নবঘিন্দুন ভান জান্ন্বত্বন। 



ইং সর্পচভূষ্য়__বঈমনন্তভঘল্ | ৩১২ 

ল্ব্জ:__( ভু: ২৩ গ:)। লিহান্থি নন্বনিন্দুল হদ্ নীহ্যীহ্যনীনন্ব । 

লিভীর্ঘ বাজ সাজ নতম ন: (আঃ ৪হ অং) ॥ 

লুস্ত ঘাস: ভছ:__-“ঘসপন্জহজ্জীম্ঘানজালা ঈন্বানি %। জন 

ছিলান্মাঃ (ভরি: ৩ ক্স:)। ল্লহ্ল্£ঃ | 

জন্হ্জী বদ: “ভিব্যান্ লুলাজ্ৰ; জহজ্দদত্রবদদ: | (ছি: 

৬ ্স;ঃ)। (২) জীদহ বঈদনন্বমূ--দিনন্ ঘ্নর্ভী না স্মীঘহালাঁ 

নিলক্মব” (ছি; "ত ক্সঃ)। ভ্তম্বল:। 

আদবাবীল্াহাহিন্ স্বসদ:_-“লজলাবজনীলাম্ি লঘান্ন বীহ্- 

ঘঈদা; । নহ্ববুুনত্য দিউহ্ হুভী ভ্থাবানিক্ীনিলা। গ্সত্ৰন বন্অণক্মাহ 

তন্মারভ্ন বাক্য” । (ছিঃ ৫ত ক্সঃ)। (২) হুন্নবীবী ঘদদ:_-৭% 

ঘদী অনয: (লি: && ক্সঃ)। স্কাহীন: | 

বলিঘানতলব্ব্ঘ: জন্ধনুক্ব্ীপ্ী বঈদ:__“জিম্ঘজিলাঘা; হী 

জখালুদ্বী দীন । জব্বলুলন: জ্বী হ্তবীন উদিত্ঘ যাবসনি” | (ভলঙ 

_্ডি:)। ভানদল্মাজ্; | 

নানী ঘটন:-_“বীহষসগজবীত্য পইন্থী লালবদ্ন্থা”? (নানহ-_ 

ছিঃ) (২) লন্টীতৃব্ী ঘদন:-_ালিল্গাঘ্যভযু্দল বন্মলিল সতীজিনল্। 

নিভাবনক্্ন্থা নর্ভ লামা লঙ্টাভৃত ইনল্ | (জজর--লি:)। লভুবল:। 

সর্ধপের ভেদ-দর্ষপ চারি প্রকার, যথা_-(১) গৌরসিদার্থ, (২) রক্ত সিদ্ধার্থ 

৩৩) বাঁ্িক, (৪) কৃষ্ণরাজিক]। ধন্বস্তরির মতে শুভ্রগৌর ও রক্ত ভেদে সিদ্ধার্থ ছুই গ্রকার। 

অন্বর্থসংজ্ঞা সিদ্ধার্থঘয়ের-_ণ কটুলেহ,১ত ৭ গ্রহ) এ কুষ্টনাশন 11 
রাজিক।দয়ের__“রাজসর্যপ,” “ক্ষুধাভিজনক,” “কুমিহৃৎ। 

সর্ধপের ভাষানাম-__বাব্তীয় বর্ণভেদ চিত্ত! ন| করিলে, সর্প ভুলতঃ ছুই 
প্রকার-_ফিক্ধার্থ ও রাজিকা। অতএব সিদ্ধার্থ ও বাঁজিক1র ভাষানাম লিখিত হইতেছে । 

পিদ্বার্থের- বাঃ শেতসরিষা। হিঃ-_সফেদ সরসৌ মঃশ্বেতশিরস্। ও 



৩১৩ দর্ষপচতুষ্টয়-_্দদ্ন্ৃভম্। হই 
শরশব॥ কঃচিশীক্সাধেব। তৈঃ-কদাগু) তাটঅভালু। অঃ_উর্কে অবীয়দূ। 
ফা: দর্যক১। ইং-সাইনাপিস্ এন্বা। 

রাজিকার- বাঃ-রাইসরিষা। হিঃ_রাই। মঃ__মোহরী। গু£ _রাই জনুপরী। 

কঃ সাপিরাই । তৈ:-বর্ণানী। অং-খাদলি। ইং-_সাইনাপিস নিগ্রা। 

ওউষধার্থ ব্যবহার-__বীজ__তৈল। মাত্র]ৰ_বীদ (সর্ষপ) ১৪ আনা। 

তৈল--২-২ তোলা। শ্বেতসর্ষপ (সিদ্ধার্থ) অপেক্ষা কৃষ্সর্ধপ (রাইসরিধ) তীব্রগুণযুক্ত 

শ্বেতসর্ষপ বমন কাধ্যে প্রশস্ত ॥ বিশেষ উল্লেখ না দাঁকিলে লেপাদি কার্যে রাইসরিধ! 
এবং সেবনাধ্ শ্বেতস্রিষ। গ্রাহথ । 

বৈদ্যকে সিদ্ধার্থ ও রাজিকার ব্যবহাঁব। 
চরক-_কুষ্ঠে সার্ধপ তৈল-_দার্ধপ তৈল কুষ্ঠের ক্ষতে হিতকর । ( চিঃ৭ অঃ)। 

স্থএুত- উরস্তত্তে সর্ষপ--করঞফলবী্্ এব সর্যপ গোমূত্রধোগে পেষণ পুর্বক 

উরুপ্তপ্তে প্রলেপ দিবে। (চি: ৫ অঃ)। (২) শ্লীগদে সর্পতৈল--শ্লীপদ (গোদ) নিবৃদ্বির 

জন্ত সার্ষপ তৈল পাঁন করিবে। (চিঃ ১৯ অঃ)1 

হারীত-__অপন্মাব উন্মাদাদিরোগে ফিদ্ার্থ-_ডহরকরঞজার বীঘ এবং শ্বেতসরিষ। 

ছাগীয্ত্রে পেষণ পূর্বক গুড়ি ₹ প্রস্তুত করিস্কা ছাঁাশুদ্ করিবে। ইহা মধুষোগে ঘর্ষণ 

করিয়। নেতে অন করিলে অপক্মারাদি বা।ধিব আক্রমণ নিবৃত্তি পায়। সন্লিপাত অরবোগীর 

সংভ্ঞাজননার্থও ইহার অগ্রন প্রশত্ত। (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) দন্তরোগে সর্ধপ-দর্ষপচ্র্ণ 

এবং লবণ একত্রে করিক্া দন্তমাঁচী ঘর্ষণ করিবে। ইহা দত্তাটীর হ্কীতি ও রক্রতাঁব 

নিবারৎ করিতে পাঁরে। (চিঃ ৪৫ অঃ)) 

ভাবপ্রকাঁশ_ সহ্রিপাতরীর কর্ণমুলশোথে সর্ধপ-শজিলার মুলত্বক্ এব* 

সরি! জলেব সহিত প্বণ পূর্বক কর্ণমূলশেথে প্রলেপ দিলে শোথ নিবৃত্তি পায়। 

বঙ্গসেন--বাতরক্তে সিদ্ধার্থ--শ্বেতমরিষার প্রলেপ দিলে বাঁতরক নিবৃভি পায়। 

ঝোভবজ্ত-_ডি)। ২) চদর্ষিলে রাইসরিফা- গজ এবং দৈন্কবঘবগ সহ রঃইসরিফ) চুর্ের 

প্রলেপ দিয়া, বিডালের চর্খর্ার! বেত করিয়া রাখিলে চন্মদল বিনাশ পাহ। (কুঠ--চিঃ)। 

বক্তব্য--চরক, কও, আস্থাপনোপগ এবং শিরোবিরেচনোপগ বর্গে এবং নুসরাত 

পিপ্লল্যাদিবর্দে সর্বপ পাঠ করিয়াছেন। স্বশ্রুতে উর্ধতাগহর অর্থাৎ বমনকর দ্রবোর মধ্যে 

সর্ষপ পঠিত হইস্থাছে। টাকাঁকাঁর বলেন “সর্ষপাঃ খ্বেতপর্ষপা বিশেষেণ বনার্হাঃ। সৌশত 

শিবেবিরেচন্বর্গে দিদ্ধাথের উল্লেখ দুষ্ট হয়। 
৪৯ 



ব্ং৪ সর্ষপচভূক্টয়__বদঘন্বন্তভমরম্। ৩১৪ 
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নব্যমত-_সর্ষপচুর্ণ নার্ভের বিকার প্রশমক, উষ্ণ, বামক এবং মৃত্রকারক। 

বহিংপ্র্ধোগে ত্বক লাল করে, ফোস্কা পড়ায় এবং বিপরীত উত্তেজক । অল্পমাত্রায় 



৩১৫ সারিবাছয়-__ঘাহিষারতনূ। হ 

সেবিত হইলে সর্মপ, পরিপাক শক্তি বন্ধিত ও উদরাঘ্ান প্রশমিত করে। সর্ষপচূ্ণ অধিক 
মাত্রায় উ্ণ জলের সহিত পান করিলে উত্তেক এবং অবার্থ বাঁমক, অতএব 
অত ভোজন, অজীর্ণ এবং অহিফেলাদি বিষকারি মাত্রার সেবিত হইলে, ব্মনার্থ ইহা 

সেবন করাই'্ব। অঙ্গ বিশেষের বেদনা প্রশমন, কোষ্টাঙ্গের (15067 ) উত্তেজন এবং 

বিপরীত উত্তেদন (০০095 £215905.) আনয়নার্ঘ, ইহা বিশেষত: বহিংগরযুক্ত হই 

হইয়া থাকে! ইহার উদ্ধাদী তলের (%০190]০ ০11) পলজ্্া যে অঙ্গে স্থাপিত হয় 

তদঙ্গ উত্তেছিত, লাল 9 উত্তপ্ত হয়, ফোস্কা পড়ে, এব* দা? জন্মিযা থাকে । যদি অধিকক্ষ 

পলস্ত্রা বাখা হয়, তাহ| হইলে তদক্ষে প্রদাহ জন্মাইয়া ফোস্ধ। পভায়। যখন রোগীর 

নিশ্বাপোচ্ছধাগ ও হৎস্পন্দন কদ্ধ প্রায় কিংবা! রোগী হিমাঙ্গ বা তন্দ্রাতিকূত হয়, তখন 

তাহার চৈতন্তোৎপাদনার্থ সর্ষপহ্র্ণ, রোগী অঙ্গে ঘর্ষণ ও লেপন করিবে। ধাবতীক্স 

আগ্ন্তর প্রদাহে সর্ধপচ্র্ণের পলন্ত্রা বিপরীত প্রদ্াহকারীন্থরূপ ভুরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
পৈশিক, নিউন্ন্যান্জিক্ এব* 'আমবাতের বেদনা, শূল এবং পাকস্থালী, ছুপজ্ুসের বাধুমার্গ, 

ফুপফুলবেষ্ট (1৩415 ) এবং হ্ৃদ্বেষ্টের (2677০814/007 ) প্রদাছে, সর্ধপ ব্যবহৃত হইগ্লা 

থাকে । জর, গর্ভাশয়ের পীড়া বিশেষতঃ কষ্টরজঃ রজোরোধ বা বিলম্বিত রলোরোগে, 

শিরঃগীডা, মন্তিষে রক্তাধিক্য এবং হৃদ ও বক্ষোদেশের পীডায়, উ্ণ জলে সার্ষপচ্র্ণ মিশাইয়) 

সেই জলে পাঁদদ্ধয় বা কটাপর্যান্ত নিমজ্জিত রাখা হয়। আধুনিক অনুসন্ধান দ্বারা] জানা 

গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ সার্ধপ তৈল পচন নিবাঁরক এব" প্বাক্টেরিয়” নাশক। সেবিত 
সর্প দেহ হইতে বহিনিঃসরণকালে বৃকয়ের উত্তেজন অন্মাইস্না, অধিক মাত্রায় মৃত্রত্াব 
ঘটা্। (আর, এন্, ক্ষোরি, *য়ং খণ্ড, ৬৭ পৃঃ ডিমক্, ১ম খণ্ড, ১২৪। ২৪ পৃঃ।) 

সারিবাঘয়__বাহিনান্য্ূ। 
যা(মা)হিলা, জহ্যঘাকিনা গপলন্লা, জহ্যন্ুী,_-4১50180175 

[25০80992152 ; 17560196555 [01005 9 ব্যজবাহেলা, জালা, 

ন্ধান্তরাহিনা, গ্সাহদীনা--1301)1655 [71165500115 

মাতিল ই শু লপ্তং জব্দজানাভলাম্মলি । ভাজা ঈিততমীন্হি- 
নাল । জব্যব্গুতী নত ঘন্া্ি শিশ্সিতা জহ্দপিন্ললিন। ভহ্যঃক্লি- 

অল্লন্নতীলিঘক স্মলনী ব্ধসিপন্থবা জুলা। ু যাললিছব্তৃষ্ব । 

্বাহিনাস্বমন্ জাত হ্িম্ন' স্গন্দহ খু) ক্সকিনমাল্সাবতিয্বৰাফলাধাল 

নিমলাঘন্ল । হীমলযাগপহযভ্নযানিন্রালাম্লল্। লাদল্মা্স: । 



ইহ সারিবাদয়--সবাহিনাঘঘস্। ৬১৬ 

জাবিনা নানসিলান্তক্ত্ত্ভতি্রহলাম্ূলী । স্সলন্লা আাসিক্টী 

হবদিন্সম্লনী ভিলা । জনক: | 

হন জুনজত্ নন্তা সহ ভর হযাঅলল্। ক্সীদনঞ্িহীবাঘ আ্বন্ম- 

নিলাহব্বন। ক্সালনান লালহজী ভনঙীবাষয নাঙগত্রন। হলি জঞ্িন্। 

জল্যাদজ্জাহদনিসআাঘল্্ আনন্না--“ শ্লন্লা জ্ন্ধতী 

ঘাহহন্গ । (ভ: ২ ক্ম:)। (২) স্সঙগ'ন্ াব্দীনা--“% জব নান্নঃ 

আহ্দীনালুব্বজবদানলিন লিজিনী ননালব্নলব্ৰ না দানমীঅনমুদযুত্সীন 

(ছি: হ গ্স:)। (ই) লব্ক্বীঘলাধী গাব্দীনা__?ক্সাহদীনলানীনহনীহ- 

সন; । জলাজ লিড লব্যঙ্গীঘলাপ্রম্” (লিঃ হল অঃ) (৪) লুমিননিম 

প্সা্পীনা-_“যদি; দিল; । াক্দীনলুনিত্ব লা” (জঃ & কস:)। 

(৯) দুনলাদনিনস্র ্দাব্দীনা__"গ্সাহসীনা দ্বিন তীতাঃ জ্ুনাজালা 
সহ্তিন্বন” ৷ (ভ; ই ক্স:)। (হ) খবত্বাী ক্সলন্লা-_-“লীঘননুসহতী মি 

বআাহুন্নতৃতিহাধ ছলন্” (ত; &৫ ক্স:)। জুক্মন: | 
ক্সবুযান্ী লল্লা--“ম্রলন্না জন্সান্বজহনদিসঙ্্মলালাম্” (জং 

২৯ আ:)। ন্নহ্ন্ঃ। 

লা বাহ্নাবৃতন্-_-“হলদ না বাহিনাজুক্তী বল্বল্ষ্নিজ্বীঘলন্ঃ 

(ল্ছন্দিঃ)। (২) লল্বীবী এ্জালা--“জ্জালান্মাআাক্লুলা নাঅ ষন্রর্ন 

্ন্তলামস্কন্” (লিলবীম-_ছি:)। ন্নন্গহুল; | 
নালল্মাখী গ্বানা-“জক্'নাননিনাক্যাজ নাঘাসলবজল্তিন। আালা- 

লুল দিনন্ ঘি ছীইব্য নহিলিম্মিনস্” | (নলানল্যাঘি-দ্ি:)। 
(২) লব্মস্যল্দলান ননহীহা জ্ভালা_-প্সাম্বতীনর্ন 1 জ্জালালুত্জনাঝ 
না লন্তনা লব্যগ্ুলিন্যান্” (নলবীম-_লি:)। লক: | 

সারিবাদয়-_বৈগ্ঘকে সারিবাদয় শব্দে মনস্তগূল ও হামালতা এবং কেবল শী/রবা 

শন্দে অনস্তসূল গৃহীত হইস্! থাকে। চক্রোন্ত অর চিকিৎসার টাকায় শিবদাস লিখিয়াছেন 



৩১৭ সারিবাদ্য়__প্রাহিলাদ্বযদ্ 1 চু 

শ্যত্র শারিবৈকা পঠাতে ততানন্তসুলমের । এবমন্ত্রাপি ভেয়ং”! ডাঁঃ উদয়টাদ ফে 
খলিয়াছেন “5৮157. 0৩৬৪৮] ওযেসও। 8550. 27) 095 হাহা হত 92352 26 55 
6৫ 58০11720006 69271076616 এও ড02া212 (10750050005 হি950305) 

ইহা শান্ত ও ব্যবহার উভদ্ বিরুদ্ধ । 

শরিবাদয়ের পর্য্যায়___রুষ্ণসারিবা, উৎপলসারিবা, অনন্ত, কষ্মূলী ও গোপবমী 
ইহারা শাকিব! অর্থাৎ 'অনন্তমূলের নাম। আর শুরুপারিবা, শামা, 'আস্কোতা, কা্ঠসরিবা 
শ্তামাগতার নাম। প্রাচীন নিষপ্টুতে ক্ফোতা বা আস্ফোতা শন্ম গুরু সারিবার পর্যযাে 
পঠিত হইাছে। পরবর্তী আচার্ধাগণ হাফরমানী অর্থ আশ্ফোতা শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। 
কেহু কেহ শ্ামালতার পর্যায়ে কাষ্ঠপারিব। শব্দ পাঠ করিলেও মামার বোধ হয় কা্ঠদারিবা 

ও শ্যামালত। পৃথক্ উদ্ভিদ। কেন না, কোন কোন আচার্য কাষ্ঠসারিবার পরিচয়ে লিখি- 

ফাছেন “কাষ্ঠসারিবা উত্তরাপথে প্রপিদ্ধঃ সারিবাভেদ£”। ইহা পাঠ করিরা অনুমান হয় 
কাষ্ঠসারিবা ও শ্তামালত! ভিনন। পুর্বে কা্সারিবা শব্দে যে হাফরমালীই বুঝাইত না 
ইহারই থা প্রমাণ কি? 

সার্রিবার (অনভ্তমূলের) ভাষ|নাম-__বাঃ- অনন্তমূল, ছিঃ-কাঁলীসর, গৌরীলর, 

সালস।। ওঃ-উপলগ্ররী। তা _নহারী। তৈ+--গাডিত্বাদি। অংঃ--আন্পশবতুননর। 
ফা:--মদ্বাহিহিন্দী। ইং--ইত্ডিয়ান্ গেপ্টেড, করি, সার্শাপেরিলা। 

বর্ণন__-অনন্তমূল বৃষ্ধাশ্রিতা কচিৎ ভূলুঠিতাঁ লতা। বঙ্গদেশের প্রায় অর্শ 

অনন্তমূশ জন্সে। বর্ষার প্রথম বা্সিপাতে ইহার পুরাণ মূল হইতে নব প্রতান নির্গত হয়) 
যে অনন্তমুপের পাতা গাঢহকিধর্ণ সরু ও লক্বা, যাহার পাতার মধো শির! হইতে প্রান্ত পর্যন্ত 

তি নুষ্ষ শদ্রবর্ণ কেশাকৃতি রেখা লাছে। যাহার পাতায় কোন প্রকার রোম নাই__লতা 

কুদ্রকাহ-_াঁট। শী, মূলে ছারপোকার মত গন্ধ, তাহাকে গ্রাম্যঅনত্তপূশ বল! যাইতে 
পারে। মধুপুর অঞ্চলে যে অনস্তহ্ল জন্মে তাহার পাত! অপেক্ষক্কিত চৌড়া, লতা স্থুন 

ও দীর্ঘ হয়। মূল স্থুলত্র এবং বিশেষতঃ কাষ্ঠগর্ভ। বর্ষাকালে পুশ্সিত হয়। 
শ্যামালতাঁর পত্র অনন্তসূলের পত্রাপেক্ষা চৌড়া, লতা অতিদীর্ঘ ও স্থলতর। প্রায়ই 
বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হয়। ছিন্ন করিলে ক্ষীর নির্গত হয়! লতা বিলক্ষণ দু । দুরন্ত 

কৃত কি বাখ। যা ॥ পলজিগ্ামেন্ত বীববের পুষ্ট হামলে! সংগ্রহ করিয়। “থানুই” 
(মাছ ধরিবার কালে মাছ রাবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র বিশেষ) প্রস্তত করে। পুষ্প 

গুচ্ছাকারে আবিভূ'ত হয়। পুষ্প শুর, পৃশ্পকাল-_মাহা, শ্রাধণ। অসন্তমূলের আর্রমুল 
শ্বাহ। শুদসূলের তব, স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইব! থাকে ) শুক হইলেও গন্ধ অন্তহথিত হয় না। 

উষধার্থ ব্যবহার-_সমগ্রলত!- বিশেষতঃ মূল মাত্রা -কাখ£-১* 

তোল! মূলকছ্ু ২৮ আন11 
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বৈদ্যকে সারিবা্য়ের ব্যবহার । 

স্শ্রুত-_ক্বন্নাপন্মারগ্রতিষেধে অনন্তা-_শিশুর স্বন্দাপম্মার গ্রহ কর্তৃক আক্রমণ 

গ্রতিষেধার্থ তাহাকে মনন্তমূল ধারণ করাইবে ডঃ ২৯ অঃ)। (২) অর্শে শ্তাগালতা-- 
হ্ানালতার মূল পেষণ করিয়া মৃংকলসীর অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। এই কলসীতে 
ঘোঁল রাখিয! সেই ঘোল টক হউক ব| ন। হউক অশোৌরোগীর পানভোজনার্থ ব্যবহার 

করাইবে। (চিঃ ৬ অঃ) (১) ব্রণশোঁধনার্থ শ্(মালত --শ্তামালতার মূলের কাথ পান 

এবং তদার! ব্রথধৌত প্রশস্ত । (িঃ ১৮ অঃ)। ৫) মৃধিকবিষে শ্ামালতা_শ্ঠামালতার 

মূলের কাথ ও কক্ষণহ পক ঘ্বত পান করিলে মুষিকবিষ প্রশমিত হয়। (কঃ ৫ অঃ)। 

(৫) পুতনাগ্রতিবেধে শ্তানানত। -শ্যানালতার মূলের কাথ শিশুর পরিষেচনার্থ ব্যবহার 

করিলে পৃতনগগ্রহগ্রন্ত শিশু স্বগ্ুত। আভ কৰে । (উঃ ৩২ অং) (৬) শ্বাবাসে অনস্তাঁ- 

ঘ্বতের দ্বিগুণ অনস্তমূলের কাথমৌগে পক স্বত পান করিলে শ্বাম প্রশমিত হয় । (উঃ ৫১ অঃ)। 

চরক-__অগ্রাগ্রন্থে অনন্ত।-সংগ্রাহক এবং রক্তপিত্তনাশক ভ্রবোর মধো অনস্তসুল 

শ্রেষ্ঠ। (সঃ ২৫ অং)। 

চক্রদর্ভ ব্রণশোধনে সারিবামূল--একনাঙ অনস্তমূন সর্বত্রণবিশোধক। 

ব্রেণশোথ-চিঃ)। (২) নেত্ররোগে হ্াগা- গ্রামালতাঁর মূলের কাথ পরিষেচন করিলে 
কুহননানক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ- চিঃ)। 

বঙ্গদেন-_বতব্যাধিতে হ্ান।-বাদকের পত্র সহিত শ্যামালতার মূল পেষণ 

পূর্বক দুগ্ধযোগে পান করিলে, উর্দীবাত নিবৃত্তি পায়। (২) ব্রণগুক্রনামক নেত্ররোগে 

গামা-যাহার ব্রণশুক্রনানক নেত্ররোগ হইয়াছে তাহার নেত্রে, শ্ঠামাসুলের রস, বা হামা- 
রথ দধুসহ বিন্দু বিন্দু পাতিত কৰ্িবে। (নেব্ররোগ--চিঃ)। 

বক্তব্য-_চরক, বর্ণা, কষ্ঠা বিষদ্ম, পুরীবসংগ্রহণ, দাহগ্রশমন 'ও জরহরবর্গে এবং 

স্ুশ্রুত, বিদারিগঙ্জাদিগণে মারিবা, ক্ষষঃসাধিবা এবং সারিবাদিগণে সারিবা এবং বিষহর 
«একসর'গণে শ্টামালতা পাঠ করিয়াছেন 
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(07010, 2৮15 £1500 20 ৮65 চট 1055 01200060045 250 01511)0117191801 107 

(০০৫ 4১৪ হাঃ 21661205৩16 05 ৫৩০ 2০000001020) 90011562565) 
5০0818, ৪155 ০20025 00550৮510081 ৫6৮07) &0 [হসিও1০0 ০10 

908০2 200 0০০0200৮০21 55 05০1; 20 01155 [৮ 25 ৪. 59০৫. 50851101510 

ও৪158022]1হ (ি বি (090,5০1 11, 0 4০০) 

৪03 01862010690 [1101083---: ]10 013৩ [1016 50901670 7381765 01 0১6 
০০70201 002 27100 100 15 ৫1900৫ 2780 000৩৫ 9৩316 08455 ৫০1০9 

15017710805005 200 86585 2005 2.95€0580701, 01 09016835200] চট 0০ 
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5 21601605173 10686 ০7 5019010026100 06 006 0127027 08559695 177 112072 

05/72/5655 04750 165 001600 20007 005 ৮৫) 76181102016 050 
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৪10 60710) 200 59110562560 )০ 21309619 (92611 0608729 &. 7105 [9০09127 
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নব্যমত- _অনস্তমূল, উপাদেহ রসায়ন, ধশ্মকারক, মুত্র প্রদ এব* বল্য। ইহার 
চূর্ণ মাখমের সহিত তাঙ্িয়। শিশুর হাম মিলমিলে রোগে বাবন্ৃত হন্স। মধুর সহিত বাতের 

বেদনা ও ক্ফোটকে প্রযুক্ত হয়। যুক্রকারক বলিয়া ইহার শীতকষায্র (11185197) গোুপ্ঠের 
সহিত মৃত্রাল্নতা রক্তবর্ণ মুন্ধ নির্গম ও রক্মিশ্রিত মুঝ্জে «ব* পাথুরীরোগে পান করিতে 

দেওয়া হয়। ঘর্্কাঁরক এবং বলপ্রদ বলিয়া ইহা অর, ক্ষুধামান্য এব+ ভকদ্ধেষে (07517 

০1102810091 09০৫ ) ব্যবহৃত হয়। রদাছ্ছন বলিক্না, পুরাণ বাত চল্মবিকার, গণ্মালা, 

ফিরঙ্গরোগ ও ধাতৃবৈষম্য বিশেষে (05৩১০১1০,) এব ছূর্বলেন্দিক্থ রোগীকে সেখন শ্ঞরান 
হয় ইহার শীতকষায়, পির়াজের রস ও বিশুদ্ক নারিকেল তৈলের সহিত অর্শোরোগকে 
পান করান হইসস! থাকে । অনন্তমূল শান? পেরিলার উত্তম প্রতিনিধি! (আর, এন্ 

ক্ষোরি, ২ খঃ ৪৯৯ পৃঃ )। 
কন্ছন প্রদেশের উত্তরা*শে অনস্তমূলের আাঠা প্রদাহান্িত চক্ষুতে ফোট! ফোটা করিয়া 

দেওয়! হয়। ইহা চক্ষু হইতে প্রচুর জ্ল্বাব করাইর চক্ষু শীতল করে। আর্ত পুষ্ট 
অনন্তসূল,। কলার পাতে বাধিযা। তপ্ত অঙ্গারে দিদ্ধ করিরা, নৃলতব্ পৃথক্ করিয়া পেগ 

করা হয়। বেশ পিগুাকরুতি প্রাপ্ত হইলে, ইহার সহিত জীর! চর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া 

গব্য স্বৃতের সহিত মুত্রমার্গের বিদাঁহ কিবা প্রদাহে সেবন করাল হয়। ডাঃ ওসেলশী 

অনস্তমূলের সৃতরকরতব পরীক্ষা করিয়াছেন। ২ উল্ন অর্থাৎ পরার এক ছটাক কুটিত 



২২০ পিন্দ্বার ও নিগুী--ঘিন্হন্াহী নিবতী ভু। ৩২৪ 

অনস্তমূল, এক পাঁইট উষ্ণজলে ভিজাইয়া, শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হয়। এই সমস্ত টুকু 

এক দ্বিনে পান করিলে রোগীর মুত্রের পরিমাণ ত্রিগুণ কিংবা! চতুগুণ বন্ধিত হইয়া থাকে । 

ইহা উত্তম ঘর্মকারক এবং বলগ্রদ । সেবনে রোগীদিগের ক্ষুধা অত্যন্ত বন্ধিত হওয়ায়, 

ইহা তাহার হাসপাতালের রোগীদিগের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল, এমনকি রোগীগণ 

স্বয়ং এই ওষধ পাঁইবার এবং খাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। (ডিমক্, 

২য়ঃ খণ্ড, ৪৪৭ পৃঃ)। 

সিন্দুবার ও নিগুণ্তী- ঘিল্ভুলাহী নিব্ভী ন্ন। 
ধিন্হন্)লাহ:, আবনত্তচ্ম:__1০1771017. নিষাৃষভী, লীনবপ্চ্: 

--৬16০২ টি৩৮1)0০0, উ. 1১011001212, 

দিবৃহ্তী নত্রনিনীদ্ঘা জনিন্ততক্লাঘস্থা । নানস্টত্মসঙ্মমলী জী 

বব্মানীজইন। ঘল্লনলহীলিব্তু: । 
বিল্তুনাঃ জহ্ব্রিজ; জন্দনানন্ববাদন্ত; | ক্কৃপজব্ভূনিম্লন; মুত্- 

সন জাববিত্বি: । জতুষ্যা নীন্বনিম্ভী নিজা কা ল্রজাঘজিন্। 

্বষ্মীদ্ধবলীহাশ্িদহ্হাধ্মালদ্াহিত্ী। বাজলিঘব্ত: | 

ধিন্ক্দ: জুনিহন্বি্ধ: জনাঘঃ জতুজী আন্ত; | লম্তী ললছি'নী হন্নি 

গৃনজ্ীঘাললানান্। ন্ধলিজ্ঘ্ভাক্তিস্বীক্মতলক্ান্ লীন্বাদি নন্বিতা। 

ঘিন্হুলাহহৃঘী জন্ত্নানস্বক্মন্ছ₹ নপব । ব্লানদল্সাস্থ: | 

নিনৃভী ন্ীবীন্বশা জন্বী নিনজা নদ্দাঘন্কা। নান সত্তর 

মৃত্ত্ব বত পত্র লাজ্বিন্। দীন্ধা ল্লা$এব্ব্লিবাঁঘতী ছচ্যা দিন্ম 
তন্বং স্ববন। নিনত্ব ব্পঘীলাল লাস বধাজাবিব্ী। দন্স্বাজ্যাব্ত 

জ্বতুক ল্বাবিনহীমিন্ধং জব । ভ্রলীন্ জদত্ব নানল্ত স্তন টীপত্ব লাজমিন্। 
নকৃবি লাস্জী দীন জব্তভ্বন নিলাস্ত্রীনূ। নিঘক্ত্বলাল্মহ: | 

অন্জদী নিজঘ লিবৃব্ভী__্ন্হালীমাজ জালাপ্পাঁ % | দ্বজা- 

বীদল জঙ্মাছুল্স্; বলঙ্গীওপিলা | সইন্থা; অল্জ হবি ইমা; ব্লন্সস্ভলা- 



৬২১ দিন্দুবার ও নিগু“পী__্িনতজাবী লিথৃহতী খ। হঃ 

স্তনাঃ। (শি: ৫৫ অঃ)। (২) ভুত্নীন্ষিইু্ট ঘিন্তূধাহ:-_“ঘিন্ভাহ্র 

ন্ুস্ব % | দান বল্দীক্ধংইভ-” | (ঝি: ২ ং)। (হ) লাভী- 

স্বানিত্বাশিত্ব লিযৃ্ভী__এনিতৃত্তা লুঘলান্যাঁ কম্থৌলা জব 

নন:। বন ঘিত্র ঘর্ম লক লাতীন্তৃভালিঘানিস্ব । ভিল ঘালাব্বীলাহ্ 

দালাঙ্যজ্নলঘুহ্ষল। (ঘি: ২ :)। ল্রহ্জঃ | 

দিল ফিন্তুনা:_ নহানিত্বাস্ুহঘিনহলাহজল্। সিল 

মাছ গুলধহজন কা” (ত: ৪ আঃ )) মুন: ৷ 

জদ্দীকা নাবী লিহুঁত্ভী-“নিৃভীঘলব্বববিন ঘিন্রম্। ঘি 

জী নিলিম্কন্ি দাবন্। (২) দুলিন্্া নিখু্ভী_-“লিরৃষীতহখ 

নল ফিন্রধুতজী শত: সখ দুলিকম্যত্স আমলী মন্বধস্তন:” | (জানা 

হীম- ছি)। অত্ব্ীনঃ | 

অভন্যি নিধব্ভী__“ঘলুজক্দলঘলাযা; লিহুষ্্া; হী লন । 

ঘিভ্ব দীলা ন্বযজীঘী লিল্সাঘিমানি হ্তল্)৮ (মদ; )। 

(২) মযভ্রনাজাঘাঁ লিধৃ্ভী__« “নআন্ধনীন্যিবীসইমূ। লিনা 

মিদ্দী অভ্যব্নাহিত্যা সহ্িঘিনাম্ | (ম্মহত-__ন্বিঃ) (২) জাদবজলুৰ 

ঘিন্হুম্াং_বিন্তাবহুবন্াঘ; ঝীদন্থ; জাদজী জং । জন্ত্ীঘ অন 

ভব জ্বী না দিছ্িন দিন” । (ভ্বববন্ি:)। ল্মহুল; | 

জবানুজহীবী--নিবুত্ভী-“ন্য' ঘি লন দাঁলা নিঠয্ভীফহ্ধ 

লঙ্। দিননু ক্ৰাঘ্দলন্ডুক্ সন্নস্য' ন ব্য: ( হবার ছি: )1 

বাজদলাসঃ 1 

নিগু'শীর ভাষানাম-_-খাঃ নিপিন্দা, ইঞচুর। কোঃ--লিদিন্দার। আচ 

পচতিমা। গুঃনাগোদা তাঃ--বিলীকনচ্চি। তৈ:_ তেল্লাবভিলী | "নঃঅথ্লকৃ। 

কাঠ ফরঙস্ত । ইত-ফাইন লিভ, চে টি। 
সিন্দুবারের ভাঁষানাম__বঙ্গে ইহার বিশেষ ভাবানাম লাই, নিশ্ুত্তীর পহিত 

5১ 



২৯২ সিন্দুবার ও নিগুী__বিল্তুনাহী নিনুষ্তী ৩২২ 

অভেদাথে প্রযুক্ত হয়। অঃ--অস্ লেজ. আবী। কাঃ-_ফাঞ্জন্গন্ত আবি। তাঃ 

সিরনোচ্ছি। তৈঃ-_নিরববিলী। ইং-_ইও্ডয়ান্ ওয়াইল্ড. পিপার্। 

সিন্দ্ুবারের ভেদ-__পুপ্পবর্ণভেদে সিন্দুবার দই প্রকার,_যাহার পু্প শ্বেতবর্ণ 

তাহা সিন্দুবার এবং ঘাহার পুদ্ণ“নীল তাহাকে নি গুন্তী বলে। নিঘণ্ট,রত্বীকরের গতে 

নিগুত্তী আবার ছুই প্রকার_কর্তরীনিগুপ্ডী এবং অরণ্যনিগুত্তী। শেফালিক। 

অরণ্য নিগু-্তীর নাণাস্তর । 

বর্ণন___পুণ্পবণ, পত্রাক্কৃতি এবং পত্রসন্লিবেশ ভেদে সিন্দুবার বহুবিধ । বঙ্গের সর্বত্র 

সুলভ বলির অগ্রে নীলপুত্প সিন্দুবার অর্থাৎ নিগু-শী স্থুলতঃ বর্ণিত হইতেছে । প্রায় 

ঝাড় বাধিয়! হয়--বাঁণড মানুষের উরুতুল্য স্ুল হয়। পাত্র-__-কচিৎ ভ্রিপঞ্জ কচিৎ পঞ্চ- 

পত্র। বঙ্গে ভ্রিপত্রই অধিক দুষ্ট হয়-উত্তরপশ্চিদাঞ্চলে প্রায়ই পঞ্চপত্র। ডিমক্ 

বলেন সপুদ্রতীরবর্তী দেশে প্রায় ত্রিপত্র বুঙ্গ লক্ষিত হয়। কোন কোন বৃশ্ের পত্রপ্রাস্ত 

করাতের মত দস্তিত, ইহাকে “বর্তরীনিগ্ুত্ী” বলে। বঙ্গে কর্তরীনিগু ত্তী বঞ্জতত্র 

স্থলত নহে। পত্রের আকৃতি প্রায় অরহরের পাতার মত। শীতের শেষে বসন্তে বৃঙ্গ পত্র- 

শূন্য হয়। পত্রের অধঃপৃষ্ঠ শুভ্র ও সিরাল, পত্রের গন্ধ অতি উগ্র। স্বাদে তিক্ত, পুষ্প গুচ্ছা- 

কারে বিস্বান্ত-পুদ্পের বর্ণ বেগুনে রঙের, ফিকে নীলরঙের এবং নীলা ভশ্বেতবর্ণেরও 

দৃষ্ট হইয়া থাকে । পুগ্গকাল-বদন্ত বা নিদাঘশেষ। কালিদাস “বসস্তপুণ্পাভরণং 

বহস্তী” পার্বতী চিত্রিত করিতে গ্রিয়া লিখিয়াছেন-_-“যুস্তাকলাপীরুতসিন্দুবারম্” । 

ওঁধধার্থ ব্যবহাঁর-_-পত্র, মূল। মাত্রা__পতস্বরস_-১-২ তোলা । মৃলতন্- 
কক ১৪ আনা । 

বৈদ্যকে সিন্দুবার ও নিগু“গীর ব্যবহার । 

চরক-_নকফেবিসর্পে নিগুওী-জলেপিষ্ই নীলনিসিন্দার পাতা, অল্প গ্বত- 
যোগে কফজবিসর্পে প্রলেপ দিবে। (চিঃ১১ অঃ) (২) দর্বাকরদষ্টে সিন্দুবার-_ 

ফণাধারীসর্প কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে খেতনিধিন্দার দূলত্বক্ পেষণ পুর্বাক শীতল জলের সহিত 
পান করাইবে। (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) নাড়ীকুষ্ঠানিলার্ভিতে নিগু-ত্ী--নালনিসিন্দার 

দুল এবং পত্রের রসে যগাবিধি পক তিলতৈল, নাড়ীব্রণ, কুষ্ঠ, পানা, অপণী এবং বাত- 
ব্যাধিতে পান-ও মর্দানার্থ ব্যবহার করিবে। (চিঃ ২৮ অঃ)। 

সুশ্রুত- রক্তপিভ্ে সিন্দুবার- রক্তপিত্তরোগী ঘ্বৃতভর্জিত নিসিন্দীর পত্র ভোজন 
করিবে । (উঃ ৪৫ অঃ )। 



৩২৩ দিন্দুবার ও নিগু-শ্ী--ঘিন্তুনাতী লিনুতী ন্ব। বই 

বঙ্গধেন_-কফজকাসে নি তী- নীলনসিন্ার পত্রের রসে পক স্বত, কফ 

কাসনাশক | (কাদ_চি*)1 (২) পৃতিকর্ণে নি শী- নীলনিচিন্দার পত্রের রগ এব" 

নৈন্ধব লবণ ঝুল ও পুরাণ গুড়ের কক সহিত পক তিলটতল, মধুহোগে কর্ণ পূরণ করিলে 

কর্ণ হইতে পুযাদি শ্াব নিবুৰ্ি পার়। 

চক্রদ্ত_যক্ষ্বায় নিও শী- নীলনিসিন্ার মূল ফল এব* পত্র কু্টিত রিয়া 
রস লইয়| যথাবিধি গব স্বত পাক করিবে । এই দ্বত পান করিলে ক্ষল়গ্রন্তরোগী নির্যাধি 

হইয়। দেববৎ শোভা পায়। (২) গণুমালাঘ নিগু শী-_নীলনিসিন্দার মূলহক্ জলে 

পেষণ পূর্বক নম্ত করিলে গণমালা প্রশমিত হয় । (গণুমালাঁচিঃ) (৩) কফভ্রে 

সিন্দুবার--শ্বেতনিসিন্দাব পত্রের কাথ পি্সলীচুর্দ যোগে পান কর্িবে। ইহ! কফজর 

জঙ্ঘা বলহীন এব কর্ণ আচ্ছাদিত হইলে হিওকর। 

ভাবপ্রকাশ_ ন্নাযুকবোগে নি শী--ভিন দিন গব্যস্বত পানানন্তর নীলনিলি 
ন্দার পাতার ধম পান করিলে অতি উগ্র ক্বাফুকরোগ বিনষ্ট হয । (ন্লাতুক-_চিঃ)1 

বন্ডবা- চরক বিষগবর্গে এব স্থশ্রত সু্সাদিগণে নিদ্দুবার ও নিগু শী পাঠ 

করিয়াছেন । 
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ইঃ স্থনিষণক-_বৃলিনত্যন্দ; | ৩২৪ 

0০031509170)? 10) 17100717005 20000110607 1070 17000 01 913131108- 

60110110160 007 00070701509 15 10 [9010 02911108505 10310 20) 08111071১06 9100 

10096 00017 05০7 00) 0 6111 099 81078981790 75 081) 0৩ 001110৬1070 07103 

016) ৪1 0707) 20311001006 20০100 021, 200 15000 77 577% 10) ৪ 

130105501 010 21301108001] 15 10098100 (1100 01000111035 2:07" 10101011011 

5/0111005 50058005. 107. 1705০ (17871 5086০৯11১56 070 15010130279 2 

[30107085০71] 20 010 00001080107 91101), 2110 07010 90500. 1) 000 

19051310815 00010 75 ৪1010790100 11 00100700105 01 000 11071)5 ০0০08510120 1১9 

00 18100 1305. £১০০০010100 60 44775770 0150 12150100177 210 17 00017 

0? 91011050170 01700 10705 11 ০7505 01110202016 2110 ০7217171110 

07160 [01115 00017100 ৮০110010000, (1990)090, ৬০1. 111.) 193. 74-5), 

ন্ব্যমত- নিসিন্দা, রদায়ন, ্থগদ্ধি, তিক্ত, এবং বেদনাহর। ইহার কাথ, শৃল, গ্রহ্ণী, 

বাত এবং কৃমিরোগে মেব্য। পত্রের প্রলেপ, শিরোরোগে কপালে, আঘাত প্রাপ্ধি হেতু 

পিষ্ট মন্গে, বিশ্লিষ্ট সন্ধিতে, বাতকর্ভূক আক্রান্ত বেদনাঘ্িত অঙ্গে এবং গণোরিয়ার গুঢ় 

বিষ কর্তৃক স্কীত কোষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । জরে নিসিন্দার পাতার ভাপ্রা হিতকর। 

বীঞ্গ-_রজঃকরাব বর্ধক এবং স্ফোটকাদি বসাইয়। দিতে পারে। ইহা প্রীহবিবৃদ্ধি এবং 
শোথে ও প্রযোজ্য ৷ তুল, বস্ত্র এবং পুস্তক, কীটাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
নিসিন্দার প্র বাবহৃত হইযা থাকে। ফুল! ব্সাইবার পদ্দে নিগিন্দার তুল্য ওষধ বিরল। 
নিসিন্দার তাজা পাতা মৃৎ্পাত্রে ভাজিয়া, গরম গরম স্ফীত স্থানে বিশ্বস্ত করিয়া, বন্হারা 

বাধিয়। রাখিবে। এইক্ধূপ দিনে ৩। ৪ বার দিতে হইবে। যতদ্রিন শ্ফীতি অন্তঠিত না 

হয় ততদিন প্রয়োগ করিবে। (আর, এন্, ক্ষোরি, হয়ঃ খণ্ড, ৪ ৪ পৃঃ ও ভিমক্, ৩য় খণ্ড, 

৪৪ 1 ৪৫ পৃঃ) 

আুনিষগ্রক- বুলিনব্মন্জ; | 

স্বলিণব্যজঃ) জিলিনাক+-1১1211102 (3002701100112. 

ক্সন্লঘক্সা__“বৃলিঘলক্দ:” “ঈঘাজল্,” “গ্ানন্ধ:১৮ প্রন” 

দুানাত্রন্মননবানল্-_“াভবীঘতঈ: দন স্বন্বছুভ ভুনীহিন: | 
৫১ ম্ঞান্দী অভান্লিন উুপ্জ ন্তম্মলীনি লীন্মন” | হ্াবলিম্ম; | 

ব্বলিনহ্বী$বিনন্ধত্ ভ্চ্ছী হ্ক্মান্বী ভিকীনজিন্। জিনিনাহব্ৰ বন্সাদ্বী 

হায়: অহী্লিন। অল্লনাতীঘলিঘবু: | 



৩২৫ স্থনিষক-_ধুলিনম্ব. | ইহ 

মিনিনাবঘু ঘন্সান্থী জনাধীত্যব্িহীদজিনূ। ল্াহদ্িক্রহী হাস" 

জন্হদ্বাতী বাল: ॥ বাজলিভবতু: । 

ম্বলিমক্যী স্িলী আলী লীভ্হীনলঘাণন্ত, | আবিহান্থী ভন্ব: জান? 
জণাযী ব্দ্বীঘলঃ | শ্হ্বী হ্যী জ্হ্জাঘলন্বন্ধভললদঘ্যন্। ান- 

পলা: | 

পন্মঘিহ্বাস্থী লিহীঘপ্র: ব্মান্থী ঘৃলিদম্বজ্:” | াজলল্ল: | 

লানন্মাবিঘাঃ মান্দা ভুলিনহাজন্_-” আাহ্মন জালন্ধাধন্ত %৮ 

(লিঃ ২২ ক্স) । (২) নিনা'লালা গ্রান্ধা্ ন্তনিণম্বন্_-“£ ঘানতান 

ফুলিনন্ব্দাঃ. + নিদান্সীলা লিনগ্লিনস্ ৮ (ছিঃ ২২ ক্সঃ)। 

(২) জন্ব্ান্ী ন্তলিনঘ্বব্ধদ্_ন্তলিনত্বলদা *% শ্পাহক্ঘ দল্পই;। 

মাহবনীহঘযাজলনীলীঘবাঘিন”%। (বি ২৩ শঃ)। (8) লুল 

জজ মিনিনাহঃ__-“লন্গত্য হু মিলিবাহলধ্ন শী দিনল্ জক্ছবিনাত্গ- 

সনী:? (ছিঃ ২৫ শ্ম:)। ন্হজে:। 

ক্ীদিনিল: মান্দা ম্বলিদব্মজন্__প্তীলগীত্তত্তলিনয্য ভুমিজা 

% |. ছ্বিনত্্ ্যা্দ ছনঘক্রন ঘহা ! লদ্ীল মালীদলব্যভিমান্িলম্” | 

(ভঃ ৪৪ ক্স )। গুন | 

স্বনিষণকের ভাযানাম-_-ব'+-শুষুনিশাঁক । হিঃ -শিরিারী চৌপতিঃ1। 

মকর । ৩৮ ওটাগণ । তৈত_ হুনিষপ্রমনেশাকমু। উ:-ছুনছুনিযা | ফাঃ_অপ্রদ্না। 

অঃ-বদতুল অন্ীর1। 

স্থনিষন্নকের অন্বর্থমংজ্ঞা__“হুচিপত্রক? “মেধারুত, পণ্রাহক, গচহশপতী ॥ 

বর্ণন-ম্বযুনীশাক পুকুরের বাগচরে বা জলাসর ভুমিতে জন্মে! ইহ| শাকার্থ ছুরি 

খাব হয়! ক্ষীণদীর্ঘ পত্রবৃস্তে বিভক্ত ৪টী পত্র একত্র মিলিত, অতএব চতুষ্পত্রী নাম । 

উষধার্থ ব্যবহার- _পত্র, বীজ । পত্র খাদেযৌধধ । বকক্ষের মাত্রা_-১-৪ আলা! 



- কী ৩২৬ ইহ সহী ভৃম্বী। ২৬ 

বৈদ্যকে স্থুনিষণকের ব্যবহার | 

চরক-_বাতকাঁসে স্ুনিষনক--ব।তকাদরোগীকে স্ুনিষ্ক শাক ভোজন 

বাবগ্ছা করা যায়। (চিঃ ২২ অঃ)(২) বিষদ্দোষে ম্বনিষন্নক-বিষর্তের পঙ্গে স্থুনিষগক 

শাক পথা। (চিঃ ২৫ অঃ)1 (১) উর্স্তন্তে স্থনিষণক--তিলতৈল ও জলসহ পক 

সুযুনীশীক বিনা লবণে উরুত্তসুরোগী ভোজন করিবে। (চিঃ ২৭ অঃ)! (৪) মুত্রকৃচ্ছে 

স্থনিষগ্নকবীজ--স্বুনীশীকের বী্ ঘোলের সহিত পেষণপুর্বক ঘোলপহ পান করিলে 

মৃতকুচ্ছ, নিবৃত্তি পায়। ( চিঃ ২৬ অঃ)। 

স্থশ্টত-_রক্তপিত্তে সুনিষ্নক-_-রক্তপিত্বরোগীকে ঘ্বত ভর্জিত স্থ্বনীশাক 

ভোজন করিতে দিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। 

বক্তব্য-_স্থধুনীশীক নিদ্রাজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্তরাং উন্মাদাদ্িতে ইহ! পথা 

স্বরূপ শাকার্থ প্রযুক্ত হইতে পারে। | 

ন্নহী-ন্্তী। 
বন্ধী, জজ, ম্বপা-_120131101312. 14109012772. বস্ত্ভ:- 3, 

1২০77109110 লিজাহা ভৃম্বী-]3. 4১161000101), 

ন্সহ্সা ঈহী-_বস্বত্ভং লিঘান কত । 

দ্বিনি্ঃ বৰ ননী বন্ব নত্তুলিখ্বল জব্তজ: | ন্তনীদ্টী: লব্তহন্তী: 

পনবী নন্তৃব্তন্দ:” | ন্্হজবস্থিনামা ভভনন্ব: | 

ক্সল্লপ্র্ধন্সা___লৃক্বীবন্তবতনী;:__“লিব্তিগদলল্দ:,% “যলন্নতষ্পা,৮ 

“নজর ক্মাব্তনঃ১% “ম্াদেনব্বঃ১৮ “লত্তৃস্ান্ব:১৮ “নলাহিং১৮ “লানাহিঃ)১, 

“ক্লীহজ্দান্তজ?১) | 

বন্তৃব্তক্ী কব নিন্ী ঘ্যক্ঘ্য: জদনানজিল্। ভৃছলব্যাজনতী ভুন্নি 

নঘা নালনিগ্সীঘ্লঃ | কষীপীব নিআা$ঘঘ্যাল হাবদীহৃব্স্বক সবল । ভৃঁককী 
হস্ত নিজা বন ঘ্কৃত্ঘা জদানলিন্। পঅন্নন্নবীঘলিভবত্ত; | 



৬২৭ স্বুহী_ ভূত) হও 

ভুছিক্হ্যা ঘিন্লহাস্ন্ধতনালদলস্ত্তন | লী লাললিদা$ক্মাল- 

অ্ববসীভতেক নহল্। ভৃছ্িকন্যা লিঘাবা জানু লিক্বীপ্রা্ঘ্ব অল ঘা। 

স্ব্নীনত্ব্লল্বীনা বিইনাকুল্রবিদ্রিতা ॥ বাজলিপরন্ত: | 

বন্তত্তী বন্বনব্বীন্দী হীদলঃ জতন্ধী হ্যহ:। সুললভীিকাও১ক্মালক্দ- 

ম্তজ্ীহুালিলাল্। কল্নারনি্বকপা্-জীঘলিহীঃহনঘাব্তুনা: ॥ লথমীত- 

ল্মবীস্বতিঅনুদীবিত ইন । তথ্যবী্র বুস্কীলীব ভিন্বত্ কত্ত 

লঘু । হ্যক্িলা ন্তিলাম্্াঘি লইনীহব্ৰৌন্িত্বান্। স্িনলিলভু বিইজাখ্ 

ই লান্ট কীর্তীনিত: । বিদ্ুব্তত্য হু লব কীঘল হীল্ন ঘন 

শাখ্মালাভীবিজায্সুলমীতীবহাজ্ি ভ। আনয়ন: | 

নিইনবলালা মর্ঘা স্পা লীঘ্ঘনলা লনা । অ্বন্তানন্ত মিলক্াস্য 

হীমাত্যা জদ্রনিলললা। লব্ালীঘা সহী জী সমীকিজ্যা জহাল। 

ন হীঅলিব শ্বান্জ নি আান্মঘবিজল | ঘাহতুবীনীহৰ খা জব দুদী- 
নিঘাছ্িন ॥ ব্বয্ী লগুনিউ লব হীদনিল্লান্লইলনি | হীনবলিউনব্ব 

আনা অপ্রান্ঘলান্বদ। সঘীলবন্ন্ান্ল ঘ্বক্যক্ হাক্সত্তাহিন: | 

অন্্ীপ্ঘহলি ভীনাহ্যা লন্থান্ললণি বন্বযদ্। বহননছিনাঘা ভভুনত: | 

ববনুনুন্ ভুক্সঘ:-4ভ্ৃ্রঅন্বীহুবিইললালাল্” (ভু: ২&, ক্স:)। 

(২) শ্রানব্ুজ্মিনীবঘলাম ন্প্রাজীহন্--“ন্ুঘাছীহতুর কু লিম্ুলাা: 

স্বমালিনন্। ভ্দার্দিনা লপ্তঘঘিক্যা জীত্া বাস্ত বিহিদ্যবী” (বিঃ ॥ ক্স:)। 

(২) ভল্ববীলিন্া; শালার ভৃত্বীঘলন:__“ছৃভিশাভুক্ছ « অল; 1 

আক বাকৃত্ততীনায সাক হাঘব্রভ লিক । (ছি: €হ ক্স:)। ্লবজ্ধ:| 

জন্বীতৃর্র ভৃষ্বীত্বীবস্--প্ভৃক্ঘবঘ্া অহিলানিলনব্তুুর্থী লিন্মিন: 

দুঘঃ ॥. অরবম্তুহছে ছিষ্যাতু জমোর্ব লুমহালিহা। (ভহ্হন্ছি:)। 

(২) হুজলললিম্ু ৃীমূত্রদ্_প লীতবী ক ভুক্তনদীনাল্যনুতর 
জজ । বন্থন্য হ্গলনিছল হত্যলন্নিদালল সন্ত: (কন্নহীলা_ঘিঃ)। 



হল ন্হী-ব্ৃষ্ী। ৬২৮ 

(২) জাপানী ভৃ্বীলহঘ:__ ক্সলীদলগ্বতিহবনৃম্বীঅলমনী ব্ব:| 

নতৃদ্ঘঃ ঘুহখ্যাইন জব্ইজুনিলাহ্য্য; | (জবীহীবা-_লি:)। ল্লল্গভ্্ন:। 

ঈহার ভের-চ্রকাত অহারস দলে দুচবন ঝলিয়াছেন--“দ্বিবিধঃ স ( মহা 

বৃক্ষঃ) নে বৈশ্চ বহুভিশ্চৈব কণ্টকৈঃ। স্ৃতীদ্ষৈঃ কণ্টকৈরললৈঃ প্রবরো বছকণ্টকঃ”। 

দৃঢ়বলোক্ত বহুকণ্টক মহাবৃদ্দকে হী এবং স্ুতীপ্র অল্পকণ্টককে সেহও বলে। এত 

নিঘণ্ট,কার ন্িধার! সুহীর উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাকে ভাবায় [ত্রশিরামন্স! বলে। 
এই জিবিধ মনস| ভিন্ন আরও অনেক প্রকার মনসার নান লোকমুখে শুনা যায়_যথা 

চৌধারামনসা, ফনীননসা, খুরাপানীদনগা। ও বিলাতীননসা। বৈদ্যকে কিন্ত এ সকলের 

উল্লেখ নাই। 

হার ভাঁষানাম-_বাংদনসাগাছ । কোহং-পাতাও সিজু। হিঃ খৃহর। 

নমঃ নিবড়ুন । গ£-থোরদাওলিয়ো | কঃ-নিবভিস্্। তৈঠচেল্সড় | কাহলাদ্, 

নাম। অঃ-জকুম্। 

ওধধার্থ ব্যবহাঁর-_দূল, পত্র, ক্ষীর । দৃুবল বলেন “প্রথরো বহুকণ্টক£৮__ 

বহকণ্টক ননসা (হুহী) ভেষজার্থ শ্রেষ্ঠ। কিরূপ স্ুহীর শীর কোন সময়ে গ্রহণ কর 
বিধি এতদ্বিষয়ে দুঢ়বল উপদেশ দিয়াছেন__ 

“তাং বিপাট্যাহরেৎ গ্ষীরং শত্ত্রণ মতিমান ভিষক্। 
ছিবযাং ঝ| ভ্রিবর্ধাং বা শিশিরাস্তে বিশেষতঃ ॥ 

ছুই অথবা তিন বৎসরের মনসাগাছ শান্ত দ্বারা বিপাটন পূর্বাক শীতের শেষে আঠা লইবে। 

মাত্রা পত্ররম--১-২ তোল | শুদক্পীর--$--৯ আঁনা। মনগার আঠা সাবধানতার 
সহিত প্রয়োগ না করিলে বিবিধ অনিষ্টপাতের সম্তাবন11 

বৈদ্যকে সু,হীর ব্যবহার | 

চরক- অগ্র্যগ্রন্থে স,হীগ্গীর-তীদ্ুবিরেচক দ্রব্যের মধ্যে মনসার আঠা শ্রেট। 

(সঃ ২৫ অঃ)। (২) বাতিগুলো রেচনার্থ প,হীগ্ীর_-মনসার আঠায় তেউড়ীচুণ 

ভাবিত করিয়া মধু ও ঘ্ৃতযোগে সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। (চিঃ ৫ অঃ)। 
(৩) উদররোগে শাকার্থ ননসাপাতা--গাঢ়পুরীষফ উদররোগীকে শাকব্ূপে মনসাপাতা 

ভোজন করাইবে। ইহা প্রথমে দেবন করিয়া পরে ভোজন করা উচিত। (চিঃ ১৮ অ$)। 

.চক্রদত্ত-_-জলোদরে সুহীশ্দীর--আতপ চাউল মনসার "আঠার ভাবন? দিয়া 



৩২৯ কুহী লুষ্থী। ২২৫. 
দ্বারা (পঠা প্রস্তুত করিয! ৭ দিন ভোগন্ করিলে উদরবোগ বিনষ্ট হয়) (উদর 

রোগ-চিঃ)1 ৫) দন্তকৃগিতে ্গুহীমূল_মনসাব মূল চর্বাণ করিয়া দন্তপুূলে ধারণ 

করিলে দস্তগত ক্রিমি পতিত হয়। (দন্তরোগ-_চিঃ)। ৩) কর্ণশূলে হুহীপত্ররস__ 

ঘনসাপাত| আকন্দের পত্রে বেষ্টিত করিয়া অঙ্গারে দগ্ধ করিবে । এই রস ঈষদুষ্ণ থাকিতে 
এতদ্বারা কর্ণ পুরণ করিলে কীণ কট্কটানি আত্নাম হয়। ( কর্ণর়োগ-_চিঃ)। 

বক্তব্য হৃশ্রত, সংশোধনদংশমনীয়াধ্যায়োক্ত অধোভাগ্রহর বগে ুক্ষুল এব* 

মহাবৃক্ষক্ষীরের উল্েখ করিয়াছেন ( হথঃ ৩৯ অঃ)। 

061008 800 ঘ৪৪3-71175 10156 15 এ 007817৮6. 9।)0. 616০6918171, 

10০9117 £০১৭(৪৫)৪৮ 0.2: 0০0০৮127 50017০8000 60 এ 17012 1৮ ৪015 

৪5 2175667562860 ৮10) 0070130051৮ চট 50560. 23 &. 17060) 101 

1১001] 6০881, নওঠাযাণহ ৫7০0৯0 ০/147860 115০ 21১05001667, 00513578, 

178710106, ০0110, 190151066 &০. [0 51721] ৫9565 86 10170010155 008 ০3০৩০" 

€9781700, 200. 85001 (1610 511) 1৮৩ 8106 01 208125889 07/075 দ100 

91760 12415400955 165 0818315৩ 0090671765 9০০০৪)৩ 100168560 1615 81৮৩] 

॥757৭0612]051790180775, 10. 010057081 96607905 ৫0175000076 01) 197 

০900124৩0 7006001600 ভিত 1ঢ )01016৩ 27020) 0170010219517) 15516009109 

175 10160 010) 0058. 0] 270 9001764 6০5010 10775 07 0088) 7 

বা. 5150 0564 279150100 85£615 20 ০০৫৭0 9০৮ 15 9৭৫০ (9৮ 

04166 0765 0 160, ৮০111, 0 544) 

মব্যমত__ফনসার আঠা, বিবরেচক 'ও কঘনিঃমারক। $০এ ইহার প্রলেপ 

সর্কাজনাবিদিত ওষধ। ইহার প্রলেগে ফোদ্ব। পড়ে। দু'ডিকাশি, শ্বাপ, শোধ, দীহা 

ও যক্ুতের বিবৃদ্ধি, গ্রহণী, পাও শুল ও উদরাগ্রানাদি পীভায় মন্দ! আঠা লবণের সহিত 

উষ্ণ করিঝ! ব্যবন্ধত লইয়া খাঁকে। অন্তাগ্ত বিবেচক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিলে 
ইহার রেচনী শক্তি বদ্ধিত হন্গ। সবিরাম জরের উপসর্গীহৃত শোথ, পাও ও আমবাতে 

সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । আমবতগ্রস্ত এব* স্তনধ সন্ধতে নিমের তৈলের সহিত ইহার 

প্রয়োগ হিতকর। সর্পন্*কে মননার মুল সেবন করান হয়। (আর, এন, ক্ষোরী, 

হত থুণ্ড, ৫৪৪ পৃঃ )। 

৪ 
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৮১:১১ রিও 

সুষ্যাবর্ত- ভুহ্সানা: 

ভুতানন্ন:) স্তনন্বা, স্সাহিল্মলন্ধা-_01001)0 ৬15০0১2 (1110 

10৮0100), 0৯1)20)0101)515 [১07117210175112 (56110 10২০160), 

[5172:-1)০থ উ[ 5৪0, 50019 ০160100, 

গ্াহিব্নমন্ধা লাহুজশ লঘীব্যা ব্জীনন্দাপস্থা | অহব্লনী হা ক্লঙ্ঞা 

হাঅননিঘী ক্বিনা। শ্রল্নলাহীভরলিঘন্তু: | 

প্সাহিক্সমলা ক্িঙিতবা কনিকা । জাহুক্বপীন্গা দদন্াহিত্দী লু] 

লিনহীঅনব্ত,লন্তন্তলুল 1__নন্বীন্টীনভ্তহ্লাক্মিলী লন । হাজলি'ব্তু: | 

ববক্বলা ভিলা কন্দা জাতৃঘান্দা ঘহা হব: । গ্দদিন্না জু; ছাহা 

নিভব্নজনানলিন্। ক্সল্নাঁ লিজা জনাঘীঘ্ঘা ঘন কু্দা আন্তঃ জন: | 

নিহ্বন্নি জদদিন্লাবস্বান্বল্দাঘান্ধলিভলহাল্।। নিব্ীতন্তপ্তলসাজআীলিকৃন- 

জ্লিদাখ্ভনাং । লানদল্জাতাঃ | 

সনান্ছিল্জানা স্বব্বকাঘা: গ্যহ্জমাজল্্__পগ্সালী জহিষ্যণ আধ নিন্্ 

মলিজাঙ্যীন। অব্ুরদিন্জছুলব্সান্জা নন: ঘসনাছিলল * লি 

বলক্বাআাঃ % আ্ক্জগ্ানদীন লা ক ভঘিহাভিনমিউুল নস্তুউজল 
লীজব্রন্” । (লি: ২০ ক্স:)। (২) প্র মাজা স্বলক্বা-_“্লন্িল্দা- 

ব্ক্পননী দ্বতীর্ত ক্ষ । আ্াল্াদিনাঁ আাজলনিসস্বল্ঃ | (নি: 

1৩ গ্স:)। (ই) নানদিলান্বদী শুল্লাভী ত্বক্ববা_“ন্তনন্বাহবী ভব" 

ভন লিন্দহুল্লান্লিনন্। সাক্মীহুলবাবুঞান নানদিন্লান্যা দহন” | 

(ছবিঃ ২ আঃ)। ্ব্জঃ | 

বাত অতানন:_-পক্সাউজভুহনীনন্দী %. কব: জপ্তই্- 
বন্মনস্না: | ছ্ঘহনা: জব্ইসুন্থবা:? | (জবীবীন_ন্ডিং)। ল্ন্নাহুনঃ। 

ভবীমত্ী াঁনন্ন:---8 বৃহ্যানননভুবীক্রনা: হা হঈন্ধগ্: জীহ্ঘা 



৩৩১ সুর্য্যাবর্ত_ স্থজানন্মী; হ্হং 

দ্বিমী লা বানতাল্নিনাঃ (ভবীন্নস্ব_লি)। (২) ন্স্থ্িজনিউি ভুহ্যাননঃ__ 

প্বান্থলাছায স্কবিনযুত্যাননীক্রত্ম স্ব। তিজীম্ঘঘিনী জন্ত দ্বব্যাঘনি 

লিবিন+) । (নিদ-_ন্িঃ)। আল্লবীল; । 

অনিতা ঘুশীজান্ন:_-নুহ্বজান্লম লুক দিবা লবভতাত্ুলা। 

(বীবীন-_ছ্িঃ)। লানয়ন্জাগ; | 

সূর্যযাবর্তে ভাষানাঁম--বাঃ_হড়ছড়ে বনশল্তে। কোঁঃ-গুল্টিযা। হিঃ 

হর্ছজ। সঃ--লু্যফুল। ৩ঃ__স্থরজমুখী। ক:-হুরছর। তৈ£-_কৃষ্কাভমিপ্টা, হুর্ধা- 

কাস্তিষু। তাঃনাহিকুজ্ঞাঘু। ইংডগজাষ্টার্ড। ফা:__গলেআফাব, পরন্ত, | 

অি$অরদ্মূদ্। 

ূর্ধ্যাবর্তের ভেদ-_শ্বেহ ও পীতপুঙ্গ ভেবে সুর্্াবর্ত হই প্রকার। কাহার 

মতে শবেতপুণ্পী হৃর্যযাবর্তের নাম ব্রহ্ম ৃব্চলা। 

বর্ণন__হড়ছড়ে বর্ষমা্রনীবী হস্তাধিক উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুপ। কোমলশাখা ও পত্র 

রোমান্বিত এবং "চটচটে * পতপ্রান্ত তরগায়িত, বৃহৎ পত্রের বৃস্তও বৃহৎ, ক্ষুদ্র পন্রগুলি 

অনৃস্তক। পত্রের আকুতি নানারূপ। পুষ্প পীত বা শুভ্র-পু্পদণ্ডের অগ্রভাগে স্থিত। 

শুটার গাপ্র বোমাস্বিত। বীজ দেখিতে সরিষার মত। ইহার কোমল শাখাগ্র ও 

পত্র হ্বাদ কটু (ঝাণ)। শ্বেতপুণ্গ সুরধযাবর্তের বিশেষহ এই যে উহ! পঞ্চপত্র। 

উষধার্থ ব্যবহার--পত্র ও মূণ। মাত্রা পত্র শ্বরদ ১২ তোলা। মূলব্ষ 

১৪ আনা) 

বৈদ;কে সূর্ধ্যাবর্তের ব্যবহার । 

চরক-_প্রবাহিকাঁয স্বর্্যাবর্তশাক--আমের পরিপত্াবস্থাক্স ও যে রোগীর বহু 

কুছদে পিচ্ছিল ও শল্লাল্প নল নির্গত হয় তাহাকে হুড়হুডের শুফশাক দি, দাঁড়িন রসও 
তিলতৈপ ঘোগে সিদ্ধ করিগা ভোজন করাইবে। (চিঃ ৯* অঃ)। (২) শোথে শাকার্থ 

কুর্ধ্যাবর্ত-_হুড়হড়েশীক শোথরোগীর শাকার্থ প্রশস্ত! (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) বাত 

পিতাহ্গতশ্বাসে হৃরধ্যাবর্ত-__ছড়ছড়ের রসে ছগ্ধ, গব্যস্বত এবং ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া 

পান করিয়া, শালিতগুলের অস্ত্র সেবন করিবে। ইহ! ঝাঁতপিত্রান্ুগত শ্বাসরোগে হিতকর। 

€চিঃ২১ অঃ)। 



ইই২ ূর্ধ্য বর্ত-_ স্ুআঁনপ্ীী; | ৩৩২ 

চক্রদত্ত__কর্ণণুলে স্্যাবর্ত__হুড়ভুড়ের পাতার রসে মধুং তিলতৈল ও দৈদ্ধব 

লবণ সিশ্িত করিয়া! বিন্দু বিন্দু কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কানকটুকটানি নিবৃতি পায়। 

( কর্ণরোগ-চিঃ)। 

বঙ্গসেন__-উরোগ্রহে স্থ্ধ্যাব্ভ-_হুড় হাড়ের পাতার রদ ঈবদুষ করিয়া কিঞ্চিৎ 

হিন্থযৌগে পান করিবে । ইহা! উরোগ্রহে হিতকর। (উরোগ্রহ-_চিঃ)। (২) বৃশ্চিক- 

বিষে স্ুধ্যাবর্ত__হুড়ভুড়ের পাতা রগড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছাকাঁণড়ানির বন্পণা 

নিবুন্তি পায়। (বিষ-_চিঃ)। 

ভাঁবগ্রকাশ_-যোনিদাহে হ্ধর্যাবর্তমূল- হুড়ভ্ড়ের মূল চেলোনিতে পিষিয়া 

চেলোনির সহিত পান করিলে ঘোস্দাহ নিবৃত্তি পার়। (ভ্ত্রীরোগ-_চিঃ)। 

বর্তব্য-_নুশ্রত, বীরতর্বাদিগণে ও বাভসংশপনবর্ে বসির (হুর্ধ্যাবর্ত ) পাঠ 

করিয়াছেন । 

001610102] 00171)0511011.--11)050 [১191)15 101) 017051)00 11) (10 [09] 

900০ 00010) 21) 20710 ৮০171110 011 178৮1101170 19701১01105 01 581110 01- 

11115691001], 2090 07100 1)171)15 ৫170115000 1১0; 91020110] ১1010 ৪0০01) 

০0) 01000010010) 0] 08130171101) 10205 2 19701৮1) 3016 10911) 07101) 

12570 27107112000) 100) 71307116000 000 91017 (051001৩৬০1১ 1, 

[1337 

4১001020920. 0569.-4417/5/72 9255--01320 0১0 51211 70879010905 *৮27777191) 
[01505 [0177)00 012010 50003, 29 *৮০]1] 25 107505 01 (1915 [9121)1) 270. 207719- 

10100 1) 00009০06013 11) 00179111510 20০00110195 200 151)1705 [0৮017 (0 (170 

0৩2100001৮1 ও ি০-০দাম]] (1০০ 0705 11 0)6 [িডা)02 00107165270 

2) 05 12005 ৮৮ 15 5500 255 2.500007170, [08080002000 102595 210 

200110৫ 00 0০0115 (0 [30৮০1 (10 (01172010701 705. 17777 5255 (1326 

(130 0701500 102৬05 20 70000901016 2110 €৫9102100. (109175003) ৬০1, [১ [১ 732) 

07770108650, 00750110) 27101011010 020 200 20019015007 50605 2170. 71500 

100 10000 01005) €0 ০10০1 18005 £0. 01210101117 2150 11 (0৮0 20. থানা, 

1) 18102 01 00168505195 17000050101) 11150 70051210) 12100 ৮10) 5711 
1615 0101১7)00 1110 (110 02110) 06010111007. 41 10005101701 00 50০05 15 500 
[০৮ 80106210019 ৪10০৪ 204 00 1 2৫০65 0 বি 005) 501,115 1561), 

নব্যমত-_এন্নলি বলেন-হুড়ছড়ের বীজ কিছা! পত্রের কাঁথ আক্ষেপমূলক ব্যাধি 

এবং জ্বরে অন্ধ চামচ পরিনাণে দিনে ছুই বার সেব্য। রানী উপনিবেশ এবং নীল- 

গিরিতে ইহা ধর্প্রদ স্বক্রপ ব্যবহৃত হইর| থাঁকে ৷ পদ্মকোটার লোকে হুড়হুডের পাতার 

প্রলেপ; স্ফোটকে পুরসণ্য নিবারণার্থ ব্যবহার করে। ওয়াইট বলেন হুড়ছড়ের পাতার 



৩৩৩ সোমরাজী_ স্বীলহালী । হই 

প্রলেপ দিলে প্রনিপ্তস্থান লাল হয় এবং ফোঙা পডে। (মকৃ, ২য় খঃ। ১৩২ পৃ) 
হুড়ছড়ে, বাযুনাশক, কটু, মিত্র এবং পচন নিবাবক। শিশুর উদরাশ্মান ও অভিসারে এবং 

বৃত্তকুষি নিঃারণার্থ বীজ সেবিত হয়। পত্ররস সর্ষপতুল্য ত্বকের লৌহিত্যোতপাদক । ঠৈঙ্কব 

লবণ সহ বিন্দু বিশু করিয়! কর্ণে প্রদান করিলে পৃতিকর্ণ (কাপপাক! ) নিবৃত্তি পায়া 

বীরের বাঁথি জন্য ক্ষতের পদ্দে উপকারী এবং কীটন্। 

সোমরাজী_ বীলনাজী | 
নাক্ধন্বী, ক্মনন্যুলা, জল্ুকত্বা_5617120010 4১100110171117502, 

61170012, /১00116110070102, 1216 777010016 12159192075 

স্সল্ঘধক্সা____-« জব্ঘদ্দজা৮” « ঘুলিদল্রা,” "ল্তদ্নামলী,৮ 

“জান্নিভা 7 

বান্ধবী সীনঘা নিলা স্ঘন্ধপ্জলীন্ অ্রনূ। বত্তাতলী তত ্তদ্রদ্ী 

ঈঘান্দিননলপ্রলী। পল্লন্নবীতলিপ্রব্তু: | 

ান্তুত্বী জহূলিকীঘ্ঘা জনিন্তপ্দান্া। লহহীঘলিঘজহত,নি- 
ত্তু্গনলী ঘ ন্তা। বাললিঘত্ত্; ॥ 

নান্ধত্বী লপ্তত্য নিলা জতুঘাজা হঘাঘনী | নিছক্মপ্রন্ ভিলা ক্হ্যা 
ঘন স্ক্মাজপিন্ন্বন। ক্লা স্ব্যা আ্বাবন্তপ্লীদ্থজেলিসব্যন্ । নন্- 

দন্ধী দিব জ্ঘ্থজদ্ালিভন্কত জত্ু। জর জন্য নলিম্বাঘল্গাঘ- 

মীঘাও$লদান্তব্ল। লাকা: | 

নভ্যুলী নালন্জদঘিন্ললবহীদলাক্গন: । হাজলল্ম; | 

দনাস্িজাযাল্ ফীলবালীমাজন্--এক্সাল দহ্হিলি খু বিঅন্ম- 

লিঘাত্ার । যগুলঘিন্নন্যান্থ অন্য: অদবাস্িজ। লু ক্ষ 

মাঈনাননুলহম হা। হছিহাভিনঘিইল নতুন লীজগ্ন্”। 

(ভি: ০ অ:)। লবন । 



ইই৪ সোমরাজী-_বীমহাজী | ৩৩৪ 

মিত্র বীমহাজী-__“ন্তরভলীংলন্ুলনীলাত্হিলাভননৃপ্রলামবলিম্ম; 

বনাঁ জব্য সিন: ঘনব্ইলহ্ হ্রিন। (লি; ২০ আ:)। (২) জুস 

বীলঘাজী-_নীনত্ঘ জল ঘহীনল্ুলিন্রঃ বীলহাজী লিল ব্ত্রাইনূ। 

বহনন্য জঘ্যলিতদ্বিনীআাঁ। ঘ ভ্বীলহাজী নঘসালিঞীল”? | (লি: 

২৭ ক্স:)। লামুলত | 

তির নান্ধতী-__“ন্ৰহিহালভলজনাত নাক্জরনীনীআন্লিন দিনন্ি- 

কমল । আব্ন্হন্ধনুপন্ধ জ্বিন ভবন্নীত্ নক্জ্রীলল্” | (জ্্ত- ছিঃ)। 

(২) জ্লি্ন্পকজি নান্তব্রী__“নীলদৃহব্দলুত্রৎ্ম লাক্ধ্বরীলাঁ নল ন্ব। 

মালা্দান্ত তব জা পিজ্৮ অলিন্তু জল হয় হৃহ্ব্জলস্টিব্ত 

হন্ভুলীনিদীভষবল। বত্সীংনহ্সিনলালাঢ নব জলিহ্ননক্আাঘক্া” | 

(বৃত্ববীন_ন্ি:)। (২) লান্তিভা নান্ু্ী-_-“ন্বষজীবান্তবী দুখী 

ব্বাইন্বাপিড্যগান্লত+ | (জঙহী-_ লি: )। নতুব্ীন: | 

সোমরাজীর ভাঁষানাঁম-__বাঠ৮ হাকুচ, সোমরাজজ । কোঃ--সরাইতিতা | হিঃ 

বকুচি, বকুচিকে দানে । মঃ-বাঁবচি। গুঃ--কড়বীজিরি। কঃ-বাউচিগে | তৈ:-- 

কড্ডিজিরি। তাঃ-_কষ্টসিরাগন্। ইং-_পার্পেল্ ফ্লিবেণ)। 

সোমরাজীর অন্বর্থসংজ্ঞা--“কৃষ্ণফলা,” "পুতিফলা”।“কুষ্ঠনাশনী,” “কাস্তিদাণ | 

বণ্ন--বাঢে সোনরাঁজের আবাদ বছব্যাপী নহে। 'কোচবিহার ও আপাম অঞ্চলে 

গৃহস্থের৷ সোমরাজের আবাদ করে। সরিষার নত ইহাও শীতকালে জণো। মোমরাজীর 

বীজ সর্বজনপরিচিত বণিকৃদ্রব্য। 

ওউধধর্থ ব্যবহার--পত, বীজ। মাত্রা _পত্রপ্রস--১--২ তোলা। বীজদুর্ণ 

১৮ আনা । 

বৈদ্যকে সৌসরাজীর ব্যবহার । 

চরক-_প্রবাছিকায় সোঁদরাজীর পত-_প্রেবাহিকায স্্ধযাবর্তের বাবহার দেখ)। 

বাঁগ ভট-_শ্রিত্রে সোদরাজী--পোমরাজদুর্ণ ৪ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোমৃজেে 

পেষণপুর্বাক শ্িত্রে প্রলেপ দিলে শিত্রাক্রান্ত অঙ্গ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ২০ অঃ)। 



৩৩৫ সোমরাজী-বীমবাসী | মন 
(২) কুষ্ঠে দোমরাহ্ধী__তীত্র কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জন, যদি রৃষ্ণতিলের সহিত সোমরানী এক 

বৎদরকাল সেবন করে, তাহা হইলে সে কুষ্ঠ হইতে বিনিমুর্কি হইয়। দিব্যূর্তি প্রা হয়। 
(চিঃ ৩৯ অঃ)। 

বঙ্গসেন- _খদিবকাষ্ট এব" আমলকীর ক্াথ প্রস্তুত পূর্বক বাকুচিবীজচূ্ণ প্রক্ষেপ 

দিশ্ন; পান করিণে, অতিশুত্র শ্বেতকুষ্ঠ (শ্বেতি) শীত নিবুত্তি পান্প। (কুষ্ট-চিঃ)। 

(২) কৃমিদন্তশূলে বাকুচি_(কিদন্তশুলে বাজপূরক দেখ ১ম খঃ ৩১৫ পৃঃ)। 

(৩) বধিরতাঁয় খাকুচী-( বধিরতায় মুষনী দেখ য় খণ্ড ২২৮পৃঃ)। 

ব্তব্য-_-চরকোক কুষ্ঠ ও কৃমিপ্বর্গে বাকুচি পঠিত হয় নাই। 
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30975, 27410110760 (0) 81) 819611676 (17০ ৮১০1705 ৪10 £676791]) €50961)0৫ 

107 5 1)061655 596৩ 10042 [055 56915 (৮০৮191 01 0 80085101০04 
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নব্যমত-_ফাশ্মীকোপিয়া। অভ, ইত্ডিয়ার মতে কৃমিগ্ররপে ব্যবহৃও বাকুচি বীনচূর্ণের 

মাআ। ১২ ড্রাম । ইহা এক ঘণ্টা অন্তর ২ বারে সমভাগে প্রযোজ্য । ইহা সেবনের পর 

রোগীকে মৃছুরেচক উঁষধ সেবন করান উচিত। এইরূপে বাকুণচি সেবন করিলে প্রায়ই 

মৃতকমি নির্গত হইতে দেখা যায়। ডাঃ রশ. বলেন ১*--৩* গ্রেন চূর্ণের শীতকষান় 

কমিবিশেষ (4550927৫55 ) বিনাঁশের পক্ষে অব্যর্থ । ডাঃ গিবসন্ বলেন ২*_২* খ্রেণ 

মাতা ব!কুছিবী্জ যে. উত্তম বল্পকার্ক এব* পাঁচক ইহা আমি পরীক্ষা করিক্া দেখিয়াছি 

ইহা মুত্রকারক বলিগাও প্রলিক্ধ। (ডিমক্ ২য়ঃ খঃ ২৪২ পৃঃ)। 



2 ৬১৪ 
হু ্ 

হরীতকী- স্বতীনজী । 

স্বহীনজী, আমঘা, ঘছ্যা, জিনা__101710119)12, 0100১017. 

জনাঘাক্ৰা স্ব তুজা নিন্দা লম্বঘান্লিনা। ঘুনি সত্বহযা হ্যা নীল 

নিনজিনা। শ্ক্ললানালব্রল্ান দিল্লী লন্ববংনিনন্দান। রদ ক 

জগ্াঘলান্ জিহীনদ্দী ননীগলঘা । সমহ্যা লত্বনী জ্বী লীজ্ঘা লদ্ব্ধিনা 

ঘা । বক্বন্ধদ্লশল্জুিীজনানাক্জল্ছলিন্। নানাবুলীললী দত 

বল্লিনানাঁ সঘাহুলী । যন্নটযাজলান্ হীবান্ দাবীন্বন্নি ত্ীনজী। 

ঘ্যান তুত্বসীতি  ত্ব্তত্বনী বান্নসন্ী। ননহলই নঘালীমী বালিব্যা 

ল অঙ্গন । ল্রহ্জ্ধ সননিজ্যন্য লহীন্য ফান, ফ্বল্হীযাখি 

বন বন কানা স্বহীলদী। অল্লনাহীঘলিঘবতুঃ | 

ভ্বহীনজী ঘন্বব্ঘা ন হন্বনী। জীভ্ানঘদ্ী ভনমীনল লজিনা। 

হযা্লী ঈলব্লানক্বাহিী | লব্ালব্র্ী জিন শ্রীযনাহ্িলী । লীলাজ্জি 

নিলা লতা লহন্নঘ্লন্মামন: ঘা ভতুক্ত্ঘতীতী। জাঁঝাঁগ্নস্বাক্ 

জলাঘসুলা । দ্বহীনজী দত্বব্ঘা ল্মুনঅল্। ভ্তীনলমন্যনীন্জন্না ষদলীহ- 
ক্ভীহিনা। নব্মা নালালি নব্ধা নহ্মাক্মঘ অঞ্গান্দলল্ । নিজম্বা বীঘ্ধিষ্থী 

ইন দুলা হবাল্ুনা$ লা । আৌলল্জী ননী নি লাল ঘুননিজঞা লনা । 

স্জান্বনালি বলনা ঘুনতন্লা বীন্ডিব্ী লনা । ক্ন্ম ভজ্ দুললা ঈষা 

বুন্বলাঘাওলুলাল্ুলা। দক্সাজা লালা আঁঘা জীনল্পী বস্থ্নন্থ- 
লান। ললব্লা নু ীলল্জী নিআাহিল্যাঘাঁ কসবন্নযাল। নিন্ালী 

নিজঘা ভ্িলান্নল্লমলা ত্ান্বনজ্পী দুলা । বিন্্ী ভু হীছ্িম্ী নত 
নিজনঘা জালা দনিহ্লালদ । লক্পাঘা মক্যনাগশনা ল জঅলিনা হা 

বৃহাদাস্পব | জীনন্দী লব জবহীনলী লিবাছিলা অলসমীভা ব্ত্র: | জলজ 

সঘীনী নিজপা স্ব হীছিশী। নন্ব লপদূ সর দললীভিলা । নিন 
বাহন্যনা ঘব্যাদিজা । জীনন্িজাজ্মাভিত্ব জীম্্বীমজিল। ব্সান্বন্দী 
ঘক্ললাঘন্কাহিজা নলালবদ্ীললঘাঁ নহুন্নি। ক্ুন্া অঘানীমলিজ 



৩৩৭ হ্রীতকী-_স্থবীনকী টক 
সঘীজিলা। আঁবা যুখাজ্যা ল জহান্রিহন্সঘা । বলক্ধী ঘ লা ভুী 

যাবন্িভলি হইছিল: । লাএভিবিক্ঘণ ঈমান নন সমানানধষল: | 

ঘমালানদি জালীনা সঘানা শ্িলমা আ্মুনা। নৃত্তসতীমমৃমা যজদজ্যা গি্ব 
মব্যনী। ছিনাওহ্য, লিনজানি হা ঝা যা স্যননী লিদন্হ্রী;। ঘহ্মা 

অহ্যা শুতী লিলঙলল ঘা হযথান্যা ব্ৰান। ভবন সম আপীন্ বুত্ব্নহনি 

অন্বস্ব: । স্বঘীনন্দী নু যা দীন্লা লল জীহাঁমিআাঘজ্ঃ | স্কহীনলী নত 

লহ্যায়া জন্বব্বন্মী বনী । আথি ললজ্বই জীর্থ স্রনিষ্যাঁ ল সত্ঘহ্রনী। 

কাললিঘমাতু; 
বিলয়া হীভিম্পী ভু দুনলা ন্বান্যনামঘা। জীঘন্লী নদী খিনি 

ঘত্যাধা: ঘমলানঘ: । গগলাত্ন্লা নিলযা ভ্রন্মা ভা হীছ্িঘী ব্লুলা। 

দুনলাওহ্সিমনী ঘুছ্মা জঘিলা লাঁঘভাওন্ছলা। দম্বইঞাতনযা সীক্ধা লীলন্লী 

জঙীনধিলী। বিনজী বাবিনা দ্বক্া ঘলালামিঘনাজনি:। নিসা 
ঘল্ববীহীদু বীঘ্িতদী লব্ঘবীন্িত্ী। দন্বীী ঘুনলা বীচ্ঘা জীঘলারলা- 
সিনা | ক্সন্িবীনিগমায আহ্ধায জীবনী বকহীবন্ল। লুনার নন্দী 

অধ্বা অঘাসুধি সতীলখীন। ঘমালালঘি লানীলাঁ দঘালা নিলঘা ভলা। 

কত্বদমীমা ভুলা ঘন্বীগন্ত গতর । ্কতীনজী সত্তা লবত্যা ন্তবহন 

দহন । কৃহীঘ্ঘা কীদনী বীচ্যা বান্তঘান্ধা হঘাঘলী। ঘদ্ঙ্যা ভ্ত 
ব্যথা বুন্বত্বী ্বান্রানিনী। ম্বাঘজাঘসসন্ার'নপ্মীঘীব্হজজনীল্। 

ইচ্বস্মন্থীবীযছিতর্রলিসলভনঘাল্। হ্যাগথ্যানলন্তৃহিস্বিজ্ঞানব্ত 

ক্হানগান্। জাললা মুলালাস জীালম্ব যকজন্মঘা | শ্য্লহী ব্ুুন- 
জহুত্ব লুল্লাঘানত্্ লামমন্। ভ্বান্তনি্জ্জদাঘলাল্ দিশগ্ন্ জনন 

ঘা। জন্রনিজন্দণারলাল্ শ্বজ্বালান্রানপ্রন্তি্য | পিল্লজন্ জ্ুন্দাব্মলা- 

ল্লানক্প্প জ্ঘ জিনা । মহ্যাঘা মক্সলি ব্লানঃ ব্ৰামাবক্বী আনব্সিল; । 

নদী নিলি জান্ঘিতর নত ভ্তবহী বর; । লহা হিল্না ঘলাজন্লা হাছী 
ছিমা ল ন্বান্মনি। নিললনূ ভা দযন্লা স্ব জপিলানিহ্যব্ষসহা | 

নবাহিস্তস্তজর্ল লজ ছিজতলা । দ্হীনন্া: দ্র অল দ্র্ঘ লত্ই্ত- 

স্বহ্র। নবিনা ননযন্মদদি দিনা ললসীমিনী। ভিলা জন্া্িঘী 



ইজ হরীতকী-_স্ববীনন্দী । ৩৩৮ 

অচ্যা জ্ত্া দীক্ষা লিহীনবুন্। ভব্মীিনী ভতিনবীল্লিঘাঘাম্। লিমুতিলী 

দি্নদদ্দানিত্বালান্। নিঘভিলী জুনমজন্মভানান্। ব্বহীনজী ব্যান্ 

বন্থ মীজনিন । ক্ষল্দালজনান্ হাদান্ লানসিল্লনদ্জীবনান্। ভ্বহীনলী 

্বহল্া্য শ্বন্ধবীদতি ব্রাজিনা | জনশীল জী স্বন্নি দিন্ন ছন্নি যম্লীহা। 

স্ঘনন নানলান্ বানান বলবাযান্ হ্যত্তালিনা | বিন্যত্রজবাঘুব্ভীজন্থা- 
লন্তযভ: দলান্। নদীহিত্নলঘা ব্যা হবাঘনয্দিত্া। ন্সচ্লানি- 

ব্বিন্দী নবনজিনয । কল; জঙ্গী আক্তলজ্নিনস্ব । দিন্লামিলী বাধীনলী 

ল্বলাহী। নিম্ুনহক্ললঘালব্বাইন্। বাসনা: | 

জীনন্নী তীস্িত্ী ইন নিজঘা নাধমাত্ঘনা। দুননা ভালিল্গা নি 
সহ্যা বমনিনা লনা । ঘুনখানব্যাঁ লীনন্লী হীস্থিত্থী জদিবতুনি: | আন্ান্- 
ন্না নিলা মন্তায়া লামঘা ক্মুলা। ব্বুজলাবাংজ্বনা ঘা দুললা$ব্সিললী 
লনা। লীযঙ্বানন জালিজনীন্র জ্ললানিঃ স্হীনলী। জীস্বপানঘ্ব ফলত 
জৌনন্নী নন সঙ্ঘঘান | বীন্িব্ঠী দ্বঅহীবীদ্ব নিলঘ্া স্বল্ীজন্বীন্ব। দুননা 
দন মা 'াজ্যনা নত নিহন্বন। দ্সজ্পঘা ললহীবীঘ্ব শন্বস্তদপ্র জািজা। 

নষ্জী$ঞ্যুহমা হিনানাহ্নাহক্সব্টীন। ভীনানম্থা। জান্বিন্হী 
নন্বদলীহলললী বীবীন আ্বুদ্িদিনা। লহ্ই ভ্বাঁনজতী ভনান্তলিহিল 
'ীব্যীন লানাহঘা । লালসী নব: সছ্া জিন্নদী লগ্ব্ভনা । লামহমা 
ছঈ স্বন্নি ঝল্নহীলাল্ য্ক্তান্লিলা | হ্যা অভ্তহত্বাও$ুত্সা ক্যা বন্যা 
ব্া। লীচ্ঘীঘ্যা হীতনী সীঘহীদন্তরলব্যাদস্থা। বাজলল্ল: | 

ৰনাঙ্গংঘ্ব ক্ুতীনজী_-“্হুক্তা মলমাঁ না সাসহীন্ দীলমন্দিন্সীল্” 

(লিঃ « গ:)। (২) ভহৃব্তীবী ছবীনজী-_“ভ্বীনজী ঝন্বব্া না” (লিঃ 

৫. গ্স:)। (২) দল্লানিবারী গ্সালদান্বলাপল্ কহীনন্দী--“ঘছ্ৰা লা 

তদ্যনাহিয্যা” (নি: ২৫ ক্স:)। (8) জদ্রজী দাহ্ভী ভ্বহীনবী-__“জদ্দ- 
ঘনত্ব বীলুলজিনযব্ধা স্হীনজীন্” (ভ্বিঃ ২০ দ্ষঃ:)। (9) ভুনা 

স্কহীনজী--% কবিষ্ঘান্নস্্লাগলঘাত্” (নি: ২২ গঃ)। ন্লহব্: । 

নালববী ক্কীনন্দী__বল্ট ভ্তস্ববীলজী লা ধন” (ছিঃ থ ক্:)। 



৩৬৯ হরীতকী- স্তহীনজ্ী ? চে 

২) আশু আঅর্জীঘু পহীলবদী_-প্সান দানুভবীনকী ম্মাধনিন 

(দ্দিহ স্স)। (২)কদ্বিন্দ জীঘই স্ববীনকী__“মিন্াহালতাজাত 
নুউঘান্মলপিন তা + (ছি ₹৫ ক্য)। (৪) হজ স্কবীনক্জী__“বহভা মা 

স্বহীনন্দী' (তত ৪২ ক্স)। (খ)ক্িন্ধাা হীলন্দী__ আহীলক্জী 

জীহ্ঘলন্বান্তনালান (তত &০ ক্স )। মুষ্থল । 

স্সঈভু বাবসা অঙবীত্ববীললাষ স্বতীর _শীল্ুলাচ্যুছিলা 

লন্যান্ ব্যতা না স্ববীলব্জীন (লি হক্স)। (২) স্পঞ্জলতগ্রা দ্ববীনন্দী 

_-দিনব্ লীত » ত্বহীনক্যব্িঘিত্র না? (ছি ২৫ ক্স)। (২) লধ্ত 

হ্বীহী স্ববীনজী-_-ন্হীনবীজ্রণান্ী না প্ীঘী লালিন্সল্বল”? (ভ ২২ 

গস )। (8) অভ্বসনলাঘন স্বহীনজী-_-€স্কতীনজী ভণিসি ঘন্দলাগ । 

ঘলস্মলহ্মন্ দিত্রনী নস । মলহিহ্ঞাঘি অন আহীই। অঞ্জন জন যার 

অনা জননী (ত ২ ক্স )। লাম | 

হ্ীদিল স্ববীনন্দী__ন্সাক্ৃন্মধিল অমপ্া সামিনা ভুলব 

মীদিনা। দিদ্বন্ীমন্তবলল্িনাংমঘা ববোঘিত্বলনিত্তলঘ জযীল্ | 
(দি ংংক্স)। (২) লহাজ্সহী স্ববীলক্গী-_“ঘচ্যাজাপ্রল ঘ্ক ঘন 

ঘাল মহান্সব+ (ছ্থি ং৩ক্স)। স্কাবীন । 

লানব্কী হ্বতীনজী _ নিবীংঘলা সত্ব উল হ্যা । ললচ্জা দিন 

ভ্ছিলক্দ্কাব্দদারমূ। নব্ানহকে আনলমন্থুহীতয। লালাবুনন্মিললনি 

স্বনঙ্ন্” (বানহ্ধ--ছি )। (২) ্ গীপ্র স্ববীনজী “ব্যতিন আমঘান্্া 

(মস ঘি )1 (ই) ভ্ত্রিবীসি ত্বহীনন্ধী_লীন্ুলঘিঘা বন্দ । 
স্বতীনন্দী বন্নননুখয়্া। ্তাইরং জীহ্ঘজান্তণানদূ। লিঙ্নি শ্রপি 

ভ্িংলা সন্ত্বান” | (ন্রন্বিবীম-ছি )। (৪) ্্ামাছিবীনন্ক্জে 

স্বধীনজী-_“জাহ্া স্বদীনজী লগ্ন ছলন্ছী হিত্তাজ ৮ (লনহীয-- 

নি)। নঙ্দহ্দ্দ 1 



২৪০ হরাতকী-_স্তীনজ্ী । ৩৪০ 

বন্হাদ্বলান্দি লল্িনানভলব ক্কবীলজ্ী-_“তচ্ছা নবগ্লজীট ভিক্া- 

হাছনিলাজিলীল্” (ভলৰ-_ছি:)। (২)ন্সালঘু ক্স জীনামু ভ্ুৰীনজী--“ঘৃভীল 

%  ঘচ্নাঁ ভ্তনীঘাঁ। ক্সালিনলীঘান যভালবদু অন্বীনিঘন্পরতব ্ব লিক্বলহ্ঘান্” 

(ক্মলীব্ব_ন্থি:)। (২) জালীদ্বকলভলাক্বা্ প্বীলজী-_“জালীদন- 

বভ হী কবল্লি জ্দা লিদিনিনা” (লহাল্ঘ-ছ্বিঃ)। (৪) পিন্নগ্ী 

স্ববীনজী-_“বহৃভাঁ ছলর্ধঘূুলা লজবলা দ্বহীলজীদ্" । (ুল্-ছি:)। 

'লালনলল্বাভাত | 

অঙ্গুব ক্সনীবাৰ ক্বীলজী-__ক্সলঘা সন্তনত্ব্ধা সান্ধনলী ভীগলী 

লা | ঘ্নাশা' হ্নপিন্নভ্র স্বন্তি সুবালিঘাহ্থুন। (ৰ্বপিন্ল-ল্লি:)| 

(২) নিচ হ্ববীনন্দপী-“ব্রহ্বিল বহিঙ্গানা; দাদি জলা$নহী ওললাল্। 

দিদা লজীল জব্লীল বিল্দল্লি্ঘ ভ্বল:ঃ ঘুল:?? (হুজবীম--লি; )। 

নক্ন্ীল: | 

হরীতকার ভাধানাম-বাহ হর্ভকী | কোঠকিশাল্ । হিতহ্র্রে | মত 

হর্ভকী।  গুহরডডে | কঃলমণিলে্। তৈঠকরকাপ | তাঃ-কড়কৈ 1 উঠ 

হরিড|| দ্রাঃকপরা। ফ১হলৈলে কগাভীরে জবা হঙ্গর। অং-এহলীলঙ,। 

হরীতকীর ভেদ ও লক্ষণ_ রাজনিবন্ট, প্রভাতিতে সাতপ্রকার হ্রীতকর 

উল্লেখ দুষ্ট হস ॥ পর্বগ্তরীরনিঘণ্ট, হরীতকীর ভেদ ন্বাক্কার করেন নাই । নরহরি ও ভাব 

দিএ দাহাকে চেতকা বরিগাছেন, রাঙবল্লভ তাহাকে কালিকানাদে উল্লেখ করিয়াছেন | 

রা দ্্ূপ নির্েশেও মতভেদ আাছে। রাহনিবণ্ট,তে “জ্রান্সাং ভু চেত'্ীং বিদ্যা? 
প্রকাশে গচেতহা চাদিত। / ও রাজবরনভে “র্যংশ! 5 কালিক” লিখিত 

আবার নিঘণ্ট, বত্রাকরে লিখিত আছে "চেতবী দ্বিবিধা প্রোক্ত। সিতা কষ] 

চ বর্ণতঃ। বড়সুলান্িত। শুন্ল। কষ তেকাহুন। স্বতা”। 

ধধার্ঘ ব্যবহার-__ফল 'ও বীভ। মাত্রা__ফল চূর্ণ ₹__ ৬ আনা। পরীক্ষা- 

যে হরীতকী 'আকানে বৃহৎ, খাহার শান বেশী, 'আটি ছোট এবং যা৫1 গলে পড়িল ভূবিয়। 

বার, তাহাই উবধার্ধে প্রশস্থ | 



৩৪১ হরীতকী-ন্বযীনজী ॥ ২৪ং 

বৈদ্যকে হরীতকীর ব্যবহার । 
চরক- রক্তার্শে হরীতকী--রক্ার্শঃ রোগীকে ভোগ্রনের পুব্রে গুডের সত 

হুরীতকী সেবন করাইবে । (চিঃ৯ অঃ) (২) উদররোগে হরীতকী-_রসাক্সনবিধি 

অন্থপারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহশ্র হরীতকী লেবন করাইবে। (চি: ৮ অ:)। 

(৩) পক্কাতিসারে আমপাচনার্থ হরীতকী-_-উফ্ জলের সহিত হরীতবী চূর্ণ সেবন করিলে 

আমদোধ বিন হস? (চিঃ ৯ অঃ) (8) কঞ্জ পাুবোগে হরীতকী-_হরীতকী 

গোমূতে দিদ্ধ করিদ্া গোমূত্রে পেষণ পুর্্বক, কফপা্ুরোগী পান করিবে। (চিঃ ২০ অং)। 

€৫) ছর্দিতে হরী হকী--খমন নিবারণার্থ মধুর বহিত হরীতকীচুর্ণ লেহন করিবে, ইহাতে 

দো মধোগামী হইয়। বমন নিবৃত্তি পার । (€চিঃ ৩ অঃ)। 

সুশ্রত-বাতরক্তে হরীতকী-_র্কাবিধ বাতরক্তে গুড়ে সাহত হরীতকী পেবন 

করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) নদৃষ্ত অর্শে হরীতকী--প্রতিদিন প্রাতে শুডের সহিত 

হুরীতকী সেবন করিবে। ইহা অস্তবল অর্শে হিতকর। (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) শ্লৈম্মিক 

শ্রীপদে হরীতকী-_গে। এব* ছাগাদির মুত্রের সহিত হ্রীতকী চূর্ণ পান করিলে শ্নশ্রিক 

শলীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৯ অং)। €) গুলো হরীতকী-_-গডের লহিত হরীতকী 

সেবন, গুল্মে হিতকর। (উঃ ৪২ অঃ)1 (৫) হিকাধ হীতবী-_উধ্ণ জলের সহিত 

হরীতকী চূর্ণ পান করিলে হিক। প্রশমিত হয়। (উঃ ৫* অঃ)। 
বাগভট-_অর্শের গাঁতবিট্কতাঁয় হরীতকী-_অর্শোরোগীর মল কঠিন হইলে 

গোমু্রে হরীতকী ভিজা ইয়! রাখিয়া গুডের সহিত সেবন করিতে দিবে! (1(চ:৮ অঃ)। 

(২) শশ্মবীতে হরীতকী-হরীতকার আটির সহিত নিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে ইহা 

অশ্মরী (পাঁথরী) রোগের পক্ষে হিতকর। (চিঃ ১১ অঃ)। ০৩) কণরোক্গে হরীতকী-_ 
হরীতকীৰ কাথ মধুযোগে পান করিবে। ইহা কঠরোগে হিতকর। (উঃ ২২ অঃ)। 
(৪) বলজননার্থ হরীতকী-_হরীতকী গব্য স্বতে উত্তপ্ত করিয়া, প্র হুরীতকী সেবন 

করিয়া পশ্চাৎ ঘ্ৃত পান করিবে । ইহা বিশেষ বলপ্রদ্দ। (উঃ৩ন অং)1 

হারীত-_রক্তপিত্তে হরীতব্ধী-বাদকের রসে হুরীতকী চূর্ণ নাতবার তাবন! দিয়া, 
পিপুল চূর্ণ ও মধুযোগে পেবন কবিলে, ছূর্নর রকপিন্ত জয় করা যায়। (চিঃ ১১ আঃ) 

মদত্যয়ে হবীতকী-_বদাত্যক্র রোগ হরীতকীর কাথের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পান 

করিবে ( চিঃ ১৭ অঃ)1 

চক্রদত্ত__বাঁতরক্তে হরীতকী পী€টা কিংবা তিনটা হরীতকী ভোজন পূর্বক 

খুলক্চের কাথ পান করিলে, অতি উগ্র বাতরক্ত নিবৃত্তি পায় (বাতরক্ত-চিঃ)। 



ই৪হ হরীতকী-_ভ্ববীনজ 1 ৩৪২ 

(২) শোথে হবীত তকী_গুডের সহিত হরীতকী ভক্ষণ, শোবঘে হিতকর । (শোথ-চিঃ)। 

বর ৩) বৃদ্ধিরোগে হব্রীতকী যাহার বৃক্কিরোগ হইয়াছে তাহাকে গোহুত্রে সিচ্ক হরীতকী 

এরও তৈলে ভাজিফা, কিঞিত নৈহ্ৃব লবখেব সহিত চূর্ব করিয়া, দেবন করাইবে এবং ঈবহ্ঃ 

জল পান করিতে দিবে ইহী। বহুদিনের বুদ্ধ রোগের পক্ষেও হিতকর (বুছ্ি-চিঃ)। 

(৪) ভশেব অক্ষিরোগহরতে হরীতকী-হবীতকা ছুতে ভাজিচা চক্ষুর বহির্ভীগে লেগ 

দিবে। ইহা বিবিধ অক্ষিরোগে হিভকর | (নেতক্সোগ-চিঃ)। 

ভাবপ্রকাশ-_কুগ্যাহ নাম দলিপাত জুরে হরীতকা_তিলতৈল, স্বত কিংবা 

সধু, ইহাদের যে কোনটার দহিত হত্রীতকী চূর্ণ লেহন করিবে। ইহা রুহ সম্গিপাতে 
হিতকর। (জর--ভিঃ)। (২) আমাজীর্ণে হরাতকী--গুড়ের সহিত হরীতবী দেবন, 

( (৩ ভ্রাতিকলমদে 
উপস্থিত হইলে, হরীতকী দেবন করিবে। 

(বদাত্য্র-চিঃ)। (৪) পিভুশ্ুলে হবীতকী-গ্বত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী 

বঙ্গনেন_ দশৃল অতিপারে হরীতকী-_হরীতকী মধুর সহিত দেবন করিল "প্রি 

বছ্গিত হচ্ছ ও আন পরিপাক পার ইহা শূলসু্জ অভিসারে প্রশস্ত । (বক্ররপিত্চিং )। 

(২) চিপ্পে হবীতকী-লৌহপাত্রে হবিদ্রার বদে হরীতকী পেঘণ পুর্কাক তদ্দার) চিগ্ন 

( জান্ুল হাড়) পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত করিবে | (কুদ্ররোগ-চিহ)। 

বস্তব্য_শ্রে্ঠ বিরেচন দ্রবোর উল্লেখ করি স্ুশ্রত বলিগ়াছেন--মকণাভং 

জিরুন্মুলহং শ্রেষ্টং হূলবিরেচনে । প্রধানং তিন্বকন্থচ্ছু ফলেবপি হরীতকী | তৈলেদেরওজং 
তৈলং স্বরুদে কারবেলিকা। সুধাপরহ পর়ঃ্ছজ্ুনিতি প্রাধাহসংগ্রহঃত চরক, অর্শোন্ব, 

বুক, কানহরর, আহহ, প্রজান্াপন এবং বররহস্থাপন বর্গে হরীতকী পাঠ করিয়াছেন 

বৈদ্যকে সাত প্রকার হরীতকীর ব্যবহার দুষ্ট হন্গ। কিন্ত অধুন! 

( ভিমকু, ২ খঃ। ২ পুঃ)-_বৈদ্যকোক সাত প্রকার 

বুনানী ভ্রব্যপ্তণ লেখকগণ, একই (প্রকার হন্ীতকীর পঞ্চাপক্ষ 'বস্থানুনারে নানাভেদ শু 
কাররগ্াছেন ন৭।- বাহা জীরার মত তাহা হালিলেন্য নে হার আকার ববশহের 

তাহা হালিলের্ি বাওরি ইত্যাদি । ইহা দৃষ্টেই 
ব্যাথা কমিত হইগ্রাছে। খাহ। হউক অধুন! সপ্ত প্রজার হরীতকীর অভাব বা ও সপ 

4২ ০ শা হে “খু ৬ দি 

বই 

নব না এ কৌ গে সত ঠে রা 12 চা শক 



৩৪৩ হরাতকী- ত্বযীনক্জী । ই৪ই 

হেড় উহাদের স্থলে এক প্রকীর পরিপক ফল (হরীতকী) এব" একপ্রকার অপক ফল 

(জঙ্গী হরীতকী) গুষধার্থে ব্যহত হয্স। অতএব 'আমর1 শাক্টো্ত অভয়াদির ভেদরক্ষ। না 

কারয়া, বঙগানুবাদে সর্বত্রই সামান্তঃ হরীতকী লিখিয়াছি। আমার বোঁধ হয় ভাবামস্রোক্ত 

চেতকী আধুনিক জঙ্গি হরীতকী। ভাঁবমিত্র বলিগ্নাছেন “চূ্ণার্থে চেতকী শল্তা” অতএব 

যে সকল ওষধ চূর্ণাকারে ব্বদ্ধত হয় তন্তৎ খষধোক্ত হরীতকী শব্দে লঙ্গিহদীতকী গ্রহণ 
কর! উচিত। 
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নব্যমত্ত-___হরীতকী, রেচক, কঘা। এবং রসান্নন। পরিপক্ক হরীতকী প্রায় রেচক 

এবং "পক হরীতকী কষায় এবং কিঞ্চিৎ রেচক। (আরু এন্*ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ, ২০১ পৃঃ) । 

এন্সালি বলেন--সুখ ও গলদেশের শ্রেম্ষধর! কলার ক্ষতবিশেষে (20৮1025) 

হরীতক ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । ভাং ওয়াঁরিং বলেন যে, ছয়টা পরিপুষ্ট হরীীতকী সেবন 
করিয়া, গেট কামড়ানি, বিবমিষ, কি অপর কোন উপসর্গ হয় না, অথচ বেশ সহজভাবে 

৪1 ৫ বার প্রচুর মলনির্ণম হইয়াছে ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিগ্বাছেন। ওয়ারি* যে ছয়টা পু 
হুরীতকীীর বথা বলিয়াছেন উহা! সম্ভবতঃ বড় হরীতকী নহে। টুইনিং শড়িজিেস্ অভ, 



২৪৪ হরিদ্রাচতুষ্টয়__স্কহিক্রানন্তগ্তঘম্ । ৩৪৪ 

ব্গেল” নাষক পুস্তকের ১ম খণ্ডেব ৪০৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন-_জঙ্গী হরীতকী, বল্য মৃদ্ুরেচক 

এবং প্লীহ ধক্ৎ বিবৃদ্ধিতে বিশেষে হিতকর । আম ও রক্তীতিসাঁর বিশেষে ইনি জঙ্গি হরীতকী 

১1)727)0 দিনে ঢইবার বাবহার করাইয়া ফললাঁভ করিয়াছেন। সংশ্রতি এন. পি, এপিরী 

বুরোপীয় চিকিৎসক বর্গের গোচর করিগ্াছেন যে, জঙ্গি হরীতকী, অতিসার, অতিসার- 

মূলক বিশ্থাচীক! এবং বহুকাঁলের উদরাঁনয়ের পক্ষে মূল্যবান ভেষজ । তিনি বটী করিয়া 

জঙ্গি হরীতকী সেবন করিতে পরামর্শ দেন। বটীর আকার ২৫ সেপ্টিগ্রাম। ২৪ ঘণ্টার 

মধ্যে ৪--১২ বট কিম্বা এতদ্ধিক সেবন করাইতে হইবে। (ডিম্ক্, 'য়ঃ খও, ২ পুঃ।) 

হরিদ্রাচতুষ্টয়_্ুবিররালনতগ্মলূ। 
স্বহিত্বা হজলী-_-001:00172 1,011, নটুহন্হিক্রা_-017:00118 

45170020102, আাববান্লিছহিছ্া-_-€0০. 4১17202. অলম্থহিত্রা। 

আলপ্রলা-_“জ(লঘী, “তীদিন্দিআা,” “লব্ইলিআামিয্বী” | 

ত্বহিত্া হব নিলা কৃন্বীঘ্ঘা লিদন্তৃসতন্বন। বীন্বন্দব্তুলয্থান্ 
স্বন্নি ইন্ছনব্নিঘাঘিত্বী । নিজ্ীঘলী জলিস্ব দীলযাক্ছিনাক্গলী | 

ঘনুন্নহীঘলিঘব্তু: | 

ছথিহ্া জন্তনিনীঘ্ঘা জদ্ধনানাভন্ধপন্তন। বিপ্জব্ভলম্ঘান্ স্বন্নি 

ইন্থলয্ঘলিনাবিলী | বাজনিঘক্ত: | 

স্তথ্জ্ঞা জতুল্দা লিক হত্দীঘ্ঘা জছ্ধদিন্নন। নব্য লব্ভীনকীদ্বাহর- 
আীঘনাব্তুলব্যাদদ্থা। জ্সহব্ঘস্তত্বভীন্দন্: জ্বদ্লানাব্বলাজন: | ক্সাল- 

বান্নিক্বহিছ্য ঘা ঝা কীনা লালন্বা লনা । চিল্লা নিজা 
বজলাব্তনিলাসনী। লানগল্াঙ্গ: | 

স্বহিজা জদ্দদিন্নঘী জব্ভ,লব্ভীলাজিলী | পাব, সনীনদন্ী উন 

লন্ন্ধ্লব্যাদন্থা। হাজনন্্রম: | 

মল স্হিহা--“জীইবা অ্ুললামঘনা হ্বহিক্ঞা। দিললুই টু 

দল্লালাল্” (নি; হ স:)। ন্লৰন্দঃ | 



৩৪৫ / হরি্রাচতুউয়__স্বহিচরাঘন্তগন্ । ইহ 

টি কতিত্যা--দদীজা মাঘ বা হাসা তিতা নুযান্নী ঘাঘহীযহ্য 
মক্উল্” (ঘি; ও ্ন:)। ভুল: ) 

জদদীন্লাঘাঁ ভহ্যাযাল্ সববিহ্া-_“জর্ত দিনজুলল্া বম ঘি বন্দীর 

যনে” (লি ধ ক্স:)। নাব্য: | 
জীগই সবিতা“ ত্তষস্লা সীম দিই: । (ক্ীঘক 

_ঘিঃ)। ্বল্দহ্্ন: | 

নলুষ্যব্বীতাঘাঁ বনী-__“য; ঘিনকুলনা ব্য বসা বুজনাবিতযা | 
লহ্মাগ্ত ন্বিত্তাদি বাল্ব ঈবুষষহা” (আঅঙ্লবী-_ছি:)। অরন্রবীল:। 

হরিজ্রোর ভেদ-_হারদা চারি প্রকার বখা_-১১) হরিদ1, (২) করুন হরিদ্রা 

(৩) আতগন্ধি হরিদ্রা, ৫) বন হরিদ্রা। 

হরিদ্রোর অন্বর্থসংজ্ঞা-_-“ককমিদ্বী,” “যোধিৎশ্রিয়া/ “বর্ণবিধাস্িণী', | 

হরিদ্রোর ভাঁষানাম--বাঃহলুদ। কোঃ-হল্দি। মঃবহঠদ। ও:_-হল- 

দর। কঃ--অর্শিনা। তৈঃ- পন্থপু। ফাঁঃলরদচোব্। অঃ উরুকুস্থফর। আম- 
গদ্ধি হরিদ্রাকে বাঙ্লায় আম আদা বলে। 

উঁষধার্থ ব্যবহার-কন্দ। মাত্রা কস ১২ তোল!। চূর্ণ ২৮ আনা। 

বৈদ্যকে হরিদ্রোর ব্যবহার । 

চরক--প্রমেছে হরিদ্রা- প্রমেহী, হরিদ্রা পেষণ পুর্ব্বক মধু বা আমলকী রনের 

মহিত সেবন করিবে ( চিঃ ৬ অ£)। 

শ্রচ্ত কৃষ্ঠে হরিদ্রা--একমাস উপযুক্ত মাত্রায় গ্রসুতরের সহিত হরিগ্রা পান 

করিলে কুষ্ঠ হইতে মুক্তি হয়। €চিঃ ন অ£)1 

বাঁগ্ভট-_কফন তৃষা হরিদ্রা_হরিদ্রার বাথ চিলি ও মধুর সহিত পান করিলে 

কফ ভূষণ প্রশমিত হনব! (চিঃ ৬ অ:)1 

চক্রদভ-_শ্রীপদে হবিদ্রা--গুড়সংঘুক্ত হরিদ্রা গোমুত্রের সহিত পান করিবে। 

ইহা শ্লীপদের পক্ষে হিতকর। (জ্রীপদ--চিঃ)? 

চু 



২৪ হরিদ্রীচতুক্টয়__স্বহিজাবন্তভঘন্ । ৩৪৬ 

বঙ্গমেন_-মেঢুশর্করায় হরিভ্রা-মে ব্যক্তি তৃুষোদকের সহিত, গুড় ও হরিদ্রা 

পান করে তাহার মেদুশর্করা (এই রোগে মুত্রের সহিত বালুকার দত পদার্থ নির্গত হয়) 

নিবৃত্তি পায় । ( অশ্বারী-চিং)। 

বক্তব্য__-চরক, লেখনীয়, কুষ্ট্ন, কণডু্, ও বিষন্স বর্গে হরিদ্রা পাঠ করিয়াছেন । 

00105616608 01 0. 150109,.--/7 695011017] ০1] 177১, 057 10517) 0007 

0010017) 00 90110 00109:17617200077 (071)6110 01107 (৮17)0191, গুল 

77071001115 2 110100১০110 51500 ০01].. 17১৩ ০৬79 1১০007০9915 

101772110 (2516 2110 37001]1 ০ (1015 011. 

80010709210. 0595.-107)10 210 77010120107 8101 20) 191000100 210 

17 0170710 0707101)1015, ৮৬701) 1071560৮100 ক (গেছ 21570009160 00 0৩ 

১0010 000) 10 1১:0৮০76 517) 0700১61978, 701) 211 00030১6৩1১০ ৭৩] 

০1015 2001190 (9 1)708503) 51377775, 09060300 ০103, 7১180. 090 ২101) 

০110, 4৯ 0550৩ ০91 1৮ 50075 015০৭17৫ 0001 10001৮01065 4৯ 9০০9০০৮০7 ০ 

115 0560. 25 2. 0901170 10107) 11) 0011101)0111015- 01100 11) 1701]. 270 

55000100101) 5901528) (01070101019 2 1১01১017 [81000) 100 ৫01৫. 1201005 

0117১210781) 007007100025500 11000 (110 1)09115 170110৬0 00707 1100101]1) 

7951500 15 £1501) 20200001075 01010 1107 21)0188170100, 0700090770০ 

15 50110 ০০1০7, 01011 ৭11১1১00 11) 115 1১250 15 0111)1000 23 21) 0 ৫-91)20১. 

1015 0500 11) 0101081 01508565) 0110 ৮10) 52102 29 51711000000] 20017 

80197) 60 ০04০৩ 100101)6 5০111055. (২, টব. 11979) ০]. [05 1১ 5095). 

নব্যমত- _হরিদ্রা--বলা, স্গন্ধি। ইহা কাঁমলা। ও পুরাণ কফরোগে প্রযোজ)। 

পিষ্ট হক্রিদ্রা, তিলতৈশের সহিত নিশ্রিত কক্গিয়। সমস্ত দেহে মর্দিন করিলে কও, প্রভৃতি চর্ম- 
বিকার জন্মিতে পারে ন1। চুণ ও হরিদ্রার প্রলেপ পিষ্ট, দ্ৃষ্ট, বা আঁহত অঙ্গে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে। “বাক আই” নামক চক্ষুরোগে সাবধানতার সহিত চক্ষু বহির্ভাগে ইহার লেপ দিলে 
যন্ত্রণার লাঘব হয়। ভেৌঁক ধরিলে যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় তগ্নিবারণার্থ হরিদ্রার প্রলেপ 

দেওয়া হয়। ইহার কাথ অক্ষিধরাকলার প্রদাহে (৩০100011165 ) চন্ষুতে পরিষেচন 
করিলে চক্ষু শীতল হয়। হরিদ্রা দুগ্ে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ শর্করাঘোগে মধুর করিয়। 
গান করিলে, শৈত্যজনিত দর্দি প্রশমিত হয়। দহৃমান হরিদ্রার ধুম, উর্দ্নেগ্স ঘটিত 

পীড়াবিশেষে (০০72৭) আঘাত হইয়া থাকে । বরুতের দোষ ও কাঁদলায়, হরিদ্র সেবিত 

হয়৷ হরিদ্রারিঞ্জিত বন্ত চক্ষুরোগীর নেত্রাচ্ছাদক ব্বরপ ব্যবহৃত হয়। মৃত্রসন্ন্ধীক্ম পীড়াতে 
ও হরিদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাজিনাটার সহিত হরিদ্রার প্রলেপ, বেদনা বর্জিত 
স্কীতি বিলীন করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। (আর, এন করি, ২য়: থও। ৫৭৫ পুঃ।) 
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হিছু সিন! 
স্থিত, আদ্দীন্দদ্_]010 £010১ 16510. 0 12010]7 45117067. হা) 

হালভল্ 0976 06 6670]9 [505009 

লহ: নবাদীন্সল্ হালতত্ব । 

স্মন্নপ্ঘন্লা__শন্দনিনীঘিজ্জা-_” নাদ্রীজন্,৮ « হানন্মূ,৮ 
হামতইমলললানদঘাৎ:; হাব্সল্মাসিজা__“যুছিত্,৮ প্ৰ্তাদ্ 
দ্মবীহ্যন্* পক্মযূতমন্মম্,” দ্জব্য্নূ, “ুমধূঘলন্” ॥ 

ছিভূত্খ জহুক হা বৰ আলদ্দী জনীন্। স্বল্লি হাহীহাত্মাল- 

বনপযত্রপ্লকাননান। অলন্নহীঘলিঘব্তু; | 
স্গত্থ সবি জভুঘ্যস্ব জলিবালহ্ৃদাণ্বন্। নিমন্না্লাত্মুত 

বদ্ধ ব্যক্মনামনন্। হাজলিঘব্ুঃ | 

স্তব্ধ ঘান্বন হম লীহ্ঘ্ঘ আাননলাঘজন্] সুত্রযত্জীবহাধ/নাঘ্ব- 
জলিগ্ব দিন্সবন্্লম্। ব্দীপ্ত্লনল নঙ্ ন্মুক্ানঘ্সাহদ্রুল মহল্। 

বানদল্দাম;: | 

ক্রমুসন্ত স্িতক__“শ্থিন্থুলিহযানস্ইকলীযহীমনীঘান্ততীলিনত্বানলদ- 

স্গললান্যন্” (ভ্ত: ২ হ:)। লবন: । 

জলিহ্ন্ন ছ্িতু--স্িত্ব ঘীঘ্থন্ত ললিলান্ জনিবন্টীঘ হাঘমিল্”” 

(বনাবীন-_লি:)। ল্বল্গান্ন্ন:ঃ | 

হিস্কুর ভেদ-_উৎপতিস্থান ভেদে হি ছুই প্রকার ষথা বাহদীক ও রাম$__বাহলীক 

0511)) ও পারগ্ত দেশজাত চ21018 £5111655 নামক উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত হিছগুকে 

বাহলীক এবং পারস্ত ও বিশেষতঃ আঁফ্গানিন্তান ও পত্রাব দেশন্রাত 176:012. [০০104 
নামক উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হিঙ্ুকে রামঠ বলে। বাণিল্যক্ষেত্রে চারি প্রফার হিচ্ুর ক্র 

বিক্রয় হই থাকে বথা-_কান্সাহারী ছি বুরোপীয় বানিজ্য হিং বা হি-গ্াঁ ভারতবর্ীয় হি” 
এবং পশু ছিং (5$০7) 45842) 1 এইন্সপ ভেদের কারণ লিখিত হইতেছে। ভারত- 
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বর্ধীয় হিং যে উদ্ভিদ হইতে জন্মে, পারন্ত ভাষান্ম সেই উত্ভিদূকে দর্থ্২-ই-অজ্ভুজে”ই-খালিস্ 

বলে। এই বৃক্ষ খোরাশানের পর্বতমালার প্রস্তরময় ভূমিতে অবত্বসন্থৃত হইয়া! থাকে। 

বণিকৃগণের নিকট অর্থ লইয়া পার্ধতীয় লোকে বসম্তকাঁলে হিছ্ু বৃক্ষের নিধ্যান সংগ্রহ 

করে। সংগ্রহকীরিগণ প্রত্যেক হিছুবৃক্ষের কাণ্ডের চতুদ্দিকে প্রস্তরের ক্ষুদ্র প্রাচীর 

প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষকে স্ুরক্গিত করে। অতঃপর বুক্ষমূলের উপরিভাগের সৃত্তিক। 

স্বানাস্তরিত করিয়া একটা গোলাকার গর্ভ নির্মীণ করে। পরে বৃদ্দের শাখ! বসস্ত- 

কালোচিত বদ্ধিত হইতে আর্ত করিলে, কর্তন করা হয় এবং মুলোর্দভাগ আহত করিয়া 

তন্নিঃস্যত উপার্দেয নির্যাস সংগৃহীত হইয়া থাকে এই অত্যুত্তন হিন্তু প্রায় বিক্রয়ার্থ 

প্রেরিত হয় ন৷। পরিশেষে মৃলগাত্রে সাঁঞ্চত হি্কু নিধ্যাস, মূলের পাৎল। স্তরের সহিত 

২।৩ দিন অন্তর উঠাইঞ্! লয়। এইরূপ সূলের শুর সহিত তৎসংলগ্ন হিমু উঠাইতে 

উঠাইতে মূল ক্রমে নিঃশেধিত হইয়া বায়। পর্ধ্যায়ক্রমে বিভ্তন্ত এই মৃলভ্তর এবং হি 

নিধ্যাস, পরে চর্শুবদ্ধ হইয়া বিক্রয়ারথ প্রেরিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষীয় হিষ্বু নামে থ্যাত। 
বোন্বাই নগরে প্রচুর পরিমাণে ইহার আমদানী হইয়া! থাকে । বোদ্াইয়ের বাজারে 

এই হিং আবুসাহেরি হিং নাদে প্রসিদ্ধ। ইহা চর্মবদ্ধ হইয়! আসে । সকল পুটকের ভিতর 

সমান হিং থাকে নাঁ-কোন কোনটার ভিতর নির্ধাদ অল এবং মূলন্তর অধিক থাকে | 
বোম্বাই নগরে, ইহাতে আবার আরবি গদ মিশ্রিত কর! হয়। সুল্যের তারতম্য অনুসারে 

দিশ্রিতব্য গঁদের মাজার ন্নাধিক্য হইন থাকে । চক্বদ্ধ হিস্্ নিদ্দাশিত করিয়। 

আর্্রাক্ৃত হইলে, উহাতে আরবি গঁদ সংযোগ করিয়া, মাদ্রের উপরি স্থাপিত হয় এবং 
নগ্রপদে দলিত করিয়। এক্ীভূত হইলে, পুনঃ পূর্বান্ুকরণে চর্বদ্ধ করিম] থাকে। অধুনা 

আবার গঁদের পরিবর্তে খণ্ডিত আলু নিশ্রিত করিতে দেখা গিয়াছে । 
1" ০১0০ বৃক্ষের ফাঁসিনাম বোধ হয় দর্থৃত -ই-আভ্বুজে-ই-লারি। টৈশব হইতে 

আমরণ এই বুক্ষের যে কোন প্রত্যন্ন ঘর্ষণ করিলে দুগ্ধবৎ রস নির্গত হইফ থাকে । 

ইহাই সঞ্চিত হইয়া! হিংগ্রা ( ঘুরোপীয় বাণিজ্যের হিম্কু ) নামে বিক্রীত হয়। উত্তম হিংগ্র 
আকারে চাকৃতির মত, বহির্ভাগের বর্ণ গীত, কিন্ত ভানিলে ভিতর মুক্তার নত শুভ্র) বাঁযু 

সংস্পর্শে পরে পীতবর্ণ হয়, ইহাতে প্রায় বানুকাকণ| লগ্গ থাকে । পারস্ত হইতে কখন কখন 

শুভ্র নবনীত তুল্য হিঙ্কুর আমদানী হইয়া থাকে । বায়ু সংস্পর্শে ইহাঁও উজ্জল গোলাপী রগ 

ধারণ করে। ইহার গন্ধ পরার রসোনের মত এবং শ্বাদে তি কটু । 
হিংগ্রা, লাল ঘৃত্তিক] মিশ্রিত হইয়া, বান্দাহারী হিং নানে বিক্রীভ হইস্জ। থাকে । 
পিওহিন্দু (50০7) ৭$৫0048 )--তরল হিচ্ু নির্ধ্যাসে, ভদেশের বালুকামিশ্রিত 

শু মৃত্তিকা নিশ্রিত করে, ঝ| বৃক্ষ হইতে পতিত হইবার সদয় অভিভারল্য হেতু ইভন্ততঃ 
প্রবাহিত হওয়া স্বর্ং মিশ্রিত হয়। ইহাই বাঁজারে পিওছিন্ু নাগে বিক্রীত হইয়া থাকে। 

উধধার্থ ব্যবহার-__বানুকা মৃত্তিকাদি বঙ্ঞিত ও গবাগ্সতে ভর্জিত উত্তদ হি 



৩৪৯ হিস স্থিছ্ ॥ ২৪৩. 

সষধার্থ বাবহ্ত হওয়া উচিত । ভারতবর্ষীয় হিহ্ু উত্তম কান্দাহাবী হিছু মধ্যম এব* 
পিও হিগু অধম। মাঁত্রা__-১--৫ পাই। 

বৈদ্াকে হিহ্ুর ব্যবহার । 

চরক-_অস্রাযগ্রন্থে হি্ছ-ছেদনীয়, দীপনীয়্ আহুলোমিক এব* বাতফফ 
প্রশমন দ্রব্যের মধ্যে হিঙ্ু শ্রেষ্ঠতম 1 (সঃ ২৫ অঃ)। 

চক্রদণ্ত__ক্কমিদন্তে হিচ্থ-_ভাজ! হি* গরন গরম রুমি ভ্ষিত দত্তে স্থাপন 

করিবে। (দত্তরোগ-__চিঃ)। 

বক্তব্য_ কোন ঝুনানী দ্রব্যগুণবেতা তয়িব, (উত্তম) ও মন্তিন (ছূরণন্ধি) 
হিগ্ুকে এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর্সিছাছেন ॥ বৈগ্ঘকেও হিঙ্ুর পর্ধ্যারে “অগুগন্ধ* শ্ আছে 
বটে, কিন্তু গুঢগন্ধ অগৃঢ়গন্ধরূপে হিগুকে বিভক্ত করা হয় নাই। চরক, দীপনী়, শ্বাপহর 
এবং সংঘ্ঞাস্থাপন বর্ণে এব' হুশ্রত, পিগ্রল্ঠা্দ ও শিরোবিরেচনবগে হি পাঠ করিয়াছেন। 

বৈদ্ধকোক্ত হু শব, হিঙ্গু বৃক্ষের নির্ধ্যান বাচক, বৃক্ষ বাচক নহে। হিছু পর্যায়োক 

অতুক শব্দকে ডিমক্ যে বৃক্ষবাচক বলিয়াছেন (২য় খণ্ড। ১৪ পৃঃ) তাহা সুচিন্তিত নহে। 
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২০ হিস্ক-_ত্িত। ৮ 
৫10 00018121781 12107) 10000 77 17017110909 01901015, 11 1'0110.09 

88960905 015097691) 01 01০ ১০০15, 4৮ 20908. 01111109815 012199951 (0117) 

17 0710) 1015 63110105011. 00175151015, [615 ৭. 95600116700 1 10017 

ঢ৪] 001096021101. উট) 000) 000 আায1000150 1615 81507 টা) 00001590105 

01 (72501016৮07. 40010010201 1711154 10) 055001 01] 2100 0979010170 

15 ৮01 00110018] 11 10629501761 00110 2100 01105, [1 18016021 210070101 

1019 2 ৩০৫16118010 10100, (1২. বি. 211010, ৬০1, 11, 9,289 ) 

নব্যমত-_-এতদ্দেশীয় লোকে হিঙ্ছুকে ভাজিয়! গধধে বাবহার কবে, কারণ তাহাদের 

বিখাপ থে, কাচা হিং খাইলে বমি হয়। হিং অতি বীধ্যবান্ দুর্গন্ধি নির্যাস, এই উষ্ঝঃ 
গুণান্িত উধধ, পাকগ্থালী, যক্কৎ ফুপফুস্, নার্ভ ও রক্তসন্ঘহন ইন্ট্রিয়গণের বার্যতত্পর্তা 

দান করিয়া থাকে । হিং বলবান আক্ষেপ নিবারক, আধ্াননাশক, বল্য, মৃদ্ররেচক, মুঞ্জল। 

রজঃপ্রবর্তক, কৃমিপ্র এবং বৃষ্য। অল্প মাত্রায় অধককাল সেবিত হইলে ইহা, শারীরোস 

(2077190780079) বন্ধিত না করিয়া ধাতৃত্সা বন্ধিত করে এবং পাকশক্কির দূর্বলতা, 
রসোনগ্ধি উদগার, কঠেদাহ, অগ্ন বিদাহ, উদরাধান, অতিদার এবং মৃত্রকালীন জাল! 

জন্মাইয়। থাকে! অধিক মাত্রায় হিছ্ু সেবন করিলে, ধাডুষলের আাব (5071101 

2100 ০::০756007 ) এবং ক্্রীসস্তোগ্রেচ্ছ! বন্ধিত করে। হিহ্গুাত উদ্ায়ী তৈল ( ০171119 
০1) পান করিলে উহ1 আশু দেহ হইতে নিঃস্থত হইয়া থাকে । এমনকি রোগীর মুত্র, 
ঘণ্দ এবং শ্তন্ত (স্্ী পক্ষে ) পরীক্ষা করিলে প্র তৈল পাওয়া যাঁয়। এই তৈল রঞজঃআৰ 

বর্ধক। 

হিং নার্ভের পীড়া, মূচ্ছ্, অপস্মার ও বিমর্ধাত্বক মনোবিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
ইহা। কফাপসারকন্ধপে কাসে, পুরাণ কফরোগে এবং শ্বাসে; বাযুনাশক ও অধ্ান নিবারক 
বলিয়া, গ্রহণী, শূল এবং অন্তান্ত আগাশয়োভুত গীড়ায় (9%507০ 905001075 ) ও কৃমি 

নিঃসারণার্থ প্রযুক্ত হয়। ন্যালেরিয়! দূষিত দেশে বাঁস করিয়া বদি খাছের সহিত কিঞ্চিৎ 

করিয়া হিং সেবন কর! যায়, তাহ! হইল শ্যালেরয়া আক্রমণ করিতে পাঁরে ন| এইদপ 
প্রসিদ্ধি' আছে। অন্ত বায়ু দার! স্ফীত হইলে, হি উপকারী । তড়কা রোগে হিগুর বস্তি 
প্রয়োগ (40008 ) হিতকর। চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পঙ্গে হিন্নু উত্তম ষধ। 
গুগুগুল্ এবং এমোনিয়াকের সহিত ইহা টায়ফয়েড রোগীর উদাবর্ডভে (15771517105 ) 
ব্যব্ত হয়। এরও তৈল এবং তার্পিণ তৈলমহ হিছুর বস্তি শুলও গ্ুমিরোগে হিতকর। 
যে নকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভআব হয়, হিমু তাহাদিগের পক্ষে অনপায়ী ওষধ। 
(আরু, এন্, ক্ষোরি। ২য় থণ্, ১৮৯ পৃঃ) 

"পপ 



৬৫১ হঃ 

হিজ্জল-_-স্িজজ:। 
িলভ লিস্ল:--132177115601019 25000802015 

স্বল্রপব্ন্পা_এনহীল:, দকীছলন:” ॥ 

দ্বিলল; জতৃবত্য্ মহিলী লুলনাঙগন'। লালামতর্তহী লালান্মসমন্তরাহ- 

বীমজিন্। বাজলিঘবাতুঃ | 

অব্বিনধলন্ত্বী সিজিননীগ্ঘ বিদাঘস্থ । লালগজাসা; । 

আালানিজার ছিজল __“হভীত্ঘ ক্হঘ প্রনী ছিজিলষ্য লা 

ঘিচ্ধঃ ॥ জহন্যাম ললিঘাৰ “_(গ্মনিঘা_লি:)। ল্ন্দহ্ল; | 

ন্সুংব্বান স্িজাবদ্ধবম্-_“ছিল্ন্বজ্ব দন্জ স্ঘ্ধা মানীঘ লিন্য 

মজ্ললূ। স্থ,লালসত্যান্যপ্র জাহ্ালনন্মস্বীতঘ্রম্ ৮ (নিল্হীমা-_লি:)। 

অন্লঈল;। 

হিড্জলের ভযানাম__বাঃ_হিজল্। হিঃ-সমুন্দর ফল। তাঃ__কদপুম্। 

তৈ-কনপ কনগী 1 

বর্ণন-_- হিজ্জল মধ্যাক্কতি বৃক্ষ। পত্র- প্রশত্তাগ্রৎ অগ্ডাকার, শাখাগ্রে দলবন্ধ 

হইগ়া খাকে। পত্ররন্ত হপ্থ অধঃপৃত্র_সিরা বন্ধুর, পর্রপ্রান্ত অধণ্ড। পুঙ্প--পুপ- 

দণুস্থিত। পুষ্পদণ্ড অশ!খ, অতিদীর্ঘ, লঙ্বমান, কোন কোনটা দেড় হন্তেও অধিক দীর্ঘ? 

রক্তাততুত্র মিলিত দল পুষ্বন্ত হ্ম্ব পুংকেসর বহুদ'খাক ফেশর অতিক্ষীণ, 

শরাগকোধ বহনাক্ষম, শ্রগাবর্তে লুঠিত, কুছমবর্ণ। নিদাধ শেষে বাঁ বর্ষার প্রথমে পুশ্পিত 

হয়। ফল--অশু্ধাবস্থা্ দেখিতে বাদামের মত, অভ্যন্তরে শুভ্র শাম আছে। ফলক 

অতান্ত পাতলা, চর্বপ মাপ্র কিঞিৎ মধুর পরে কটু ও বিবমিষাজনক | 

উষধার্থ ব্যবহার--পর ও বীপ্। মাত্রা-_পত্ররস ১--২ তোলা । বীছচুর্ণ-_ 

&-১ আন।। 

বৈদ্যকে হিজ্জলের ব্যবহার । 

চক্রদত্ত__আমাতিসারে হিচ্ললপত্র-_হিজলের পাতার রস মধুর সহিত সেবন 

করিলে, আমাতিসার নয় করা যায়! €আমাতিদার-_চিঃ)1 



হু হিজ্জল-__ন্থিজল: | ৬৫২ 

বঙ্গসেন-__চক্ষুআাবে হিজ্ঞল ফল_হিজল ফল পাথরের পাত্রে জলের সহিত ঘর্ষণ 

করিয়, চক্ষুতে অঞ্জন কৰিলে, চক্ষু হইলে জলপড়া নিরত্তি পায়। (নেত্ররোগ_চিঃ )। 

বত্তব্য-_চরক বগনোপগবর্গে হিজ্জল পাঠ করিয়াছেন। হিজ্ঞলের ফলের নহ্য 

অত্যন্ত শিরোৌবিরেচক অর্থাৎ নাসিকাদার। প্রচুর শ্নেস্সআব করায়। 
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নব্যমত-_হিজল বীজ, বমনকারী এবং বাযুলাশক। আদার রসের সহিত, নাকের 

সদ্দি, খান নাড়ীতে সঞ্চিত সদ্দি এবং অস্ত্র হইতে আন নির্গমনার্থ বাবহৃত হয়। হিজহ্ফল 

জলে ঘদিয়া বঞ্ে দিলে বক্ষোবেদনা এবং পেটে দিলে পেট বেদন| শুল এবং আধান 
প্রশমিত হয়। (€(আর্, এন্, ক্ষোরি, ১য়ঃ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ 1) 

হিজল বীজকে “নার্ ফুট” অর্থাৎ ধাত্রীফল বলে। ইহ। সুপরিচিত গার্হস্থ্য ষধ। 
যখন বুকে সন্দি ব্িক্কা শিশুগণ ক পায়, তখন হিজলবীজ জলে ঘনিয়! শুনঘয়ের মধ্যদেশে ও 

“কগায়” লাগাইয়। দিবে। যদি অতাস্ত শ্বাস কষ্ট থাকে, তাহ। হইলে কয়েক গ্রেণ হিজলবীজ 

বাটি! আদার রসের সহিত কিংবা শুন্ের সহিত শিশুকে পান করাইবে। ইহাতে প্রায়ই 
বমন হইয়। কফ নির্গত হইয়| বায় সুতরাং শ্বাসকষ্ট নিবৃত্তি পাইয়। থাকে । এঁড়ে লাগিয়া 
ছেলের পেট বড় হইলে, স্তন্ের সহিত ২। ৩ গ্রেণ হিজল বীন পান করাইবে। 



৩৫৩ 
ইহ 

হিলমোচিকা- ফিল্নীন্দিজা। 
ছিদীনিজা--7715 09 চ10025 

শীষ ভভ' ঘি সবর স্িমীবিকযা। লাবসজ্াগ: | 
ছিভমীনী ঘরে নিলা জ্নতদরী জদ্দঘিভজিন্। হালন্ক্রম: | 

বানহীবার ছি্দীবিন্ধা-_“নিভমীবহতী যুযুধহঘিদধিলন- | 

মল স্ববব্সাহ্য ইন্ছহীমন্যন্তন্হ্দতন্” (জাঙ্বা__লি)। (২) লভভুহি- 
জাযাঁ ছিঘনীছিন্দা-_? হনন্ন্নজবগাজ স্থিভরমীক্িমধ লুী। 

ঘিইন্দভবিন্াহ্দো নন্দ না লবর্প হন 2৮ (মন্ভুবি্যা_ন্বি:)। 
মানদন্জাম: 1 

হিলমোচিকার ভাধানাঁম__বাঃহিথা শাক, হেলেঞ্া। কোঃ_হেল্ঞচ]! 
হি'--হুরছুল। উ£-হিরমিচ। 

বর্ণন-_হিঞ্চাশীক বশ্রের সর্ব প্রসিদ্ধ) ইহা শাকার্থ বাবহৃত হয়। পুরাণ পুহ্র্ণী 

কিংবা জলাসন সুমিত ইহা! জন্সিয়া থাকে । পত্র লথ) ও সকু স্বাদ তিক ॥ 
উধ্ধার্থ ব্যবহাঁব-_পত্র সহিত কোমল প্রতানাগ্র। মাত্রা শ্বরপ ১৩ হোল।। 

বৈদ্যকে হিলমোচিকার ব্যবহার । 

ভাবপ্রকাশ-__গাত্রদৌরদ্ধ্য_হিলমোচিকা--হিশাশাকের রস, সমুদ্রফেনের 
মিশ্রিত করিয়া গাতে মাধিল্ল গাত্রের ছুগন্ধ বিনষ্ট হয়। (কাশা-চিঃ)। (২) মদু- 

রিকান্তে হিলমোচিকা--সথক্্র শ্বেন্চন্দন চূর্ণ হিথাশাকের রসের সহিত নিশ্রিত কারিয়া 

বমন্ত রোগের প্রারস্থে পাঁন করিবে] কিংবা কেবল নিশ্ব পত্রের রণ পাঁন করিবে। 

(মহুরিক! চিঃ)। 

ব্ক্তবা-_চারক ও সৌসশ্রুত শাকবর্গে হিলমোচিকার উল্লেখ নাই। হিলমোচিক! 

দ্াক্ষিণাত্যে সুলভ নহে, এবং বঙ্গের সত হুদ্দেশে ইহা সাধারণের নিকট তাদৃশ 
পরিচিত ও লহে। 

0025 এনে ৪3 ৫5--17121000ত 5 55০ 55 2 ৮10167৯2691 7 

80পএ] 5 20৫ 15 50951550. (915 12381255 21 ঘি] 20015635550 015 

21 আয 0085 বটভাতযো  0779০৮১ উত] 1170 266) 

চে 



ইএ৪ হিলমোচিকা-_ছিবালীস্রিল্দা | ৩৫৪ 

নব্যমত-_হিধণশাক শীকন্বরূপ তৃরি ব্যবহৃত হইসা। খাঁকে। ইহা! সৃদ্ররেচক। 

চর্দাবিকার ও নার্ভের গীড়ীর পক্ষে হিখ্া উপকারী । (ডিমক্, ২য়ঃ খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ )। 

বলৌষধিদর্গণ সমাগত হইল। উপসংহারে বাগ্ভটের মত আমরাও ৰলিতেছি_- 

“ুনি স্ত্নন্ললানা লীনিনীনাম্মআলাল্ । 

্মমিন্বলিনবক্বতী জক্সন্ক্ীনলানাজ্ ॥ 

অন্তুহিনলিস্থ প্রত জ্জ্জনী ল$বুনাহল্। 

মনন লিশলবীবী লিনুলহ্ীন ভীক্দ; |, 



এসল্িস্পিউউ- ছহিথিতব্। 
___াগপীপিশািশীা 

অনংনাম- ক্ষনাক: | 

গ্ললাঘল্_-£১02025 5261525 131009112 42১02025006 

1211) 2001৩, 200101৩90 1801 টি 

কসননলাঘ লদ্্ীন্ত হুব্য সন হ্যৰ আুলম্। হদঘিনজহছীন দীষ ন্বাল 
মবান্রন্ধল্। আরম জন লামঘলি নন্দন্ী জানত দিন্ব্ছন্। ীন: ঘন্ধ- 

জহষে ানদানযনামন: । লিঘবাতহলান্দব: | 

আনারসের ভাষানাম--বা:_আনারস | হিঃ-মনানস। তা:--অনাস 

পঝাম্। তৈ:--অনসপও্। ই*লপাইন্ এপেল্। 

উষধার্থ ব্যবহার__অপক ফল পত্র, মূল। মাত্রা__পতরবন ১২ তোলা) 
মুলচর্ণ-_১--৪ আন1। পরফণ বস-থাঘৌষধ। 

নিঘণ্ট ুরত্বাকর-__অপক আনারস-_-কুচিকর হ্বদা গুরু, কফ পিন্তকর, ভক্তারুচি, 

শরম ও ক্লান্তিনাশক। পক আনাঁবস- স্বাদ, পিত্ুহর, ও আতপবিকার (সদ্দিগরমি) 

প্রশমক) 

বক্তব্য-__আানারসের পত্রের মুলভাগের (যাহা কাঁও গাঁতে সপ থাকে) রস কৃমি্ন। 

আনারমের মূল চূর্ণ মূত্রকর এব* পারদ দোষ নাশক। 

002861606163 4105 00156 ০০008105 2 0191510 01655815৩ ভিযাও10 1710 

৪0058002119 ৬০] মহ 2030. 85010 ০07 21891805 076650781566150075 1 

8150. ০00012105 2. 0211 ০02 ভি0)52 হও 23 60018105 00505070716 

৪00 50101002005. 11075 [28675552 »:511108 1700 02192009 91 8055202 

200 5001000 
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32:15০01509110%60 0175050157285 আছ 06 ০০০] 15 652216থ 15 

টিএ161516005150. 11015077৩07) 8০০০০০৮0185 50501786002 ৮41705 205 



ইধই পরিশিষ্ট-_ঘহিত্িষ্তদ্। ৩৫৬ 

85 817 71162116010 000 00০19 0৮ 09010701010 0010050) ৪ 1701৩ 0101110 
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%£51006৩ 10100110052 ০0 1320 109195 010911015 0119061000 701009195 

015 179001 01810, 170 5875 0180 2010 11065 81010281090 25 2190101৮09, 

170 15170 2. 0250. 177 1101) ৪ 00081) 21১07690 ৪6 ৪1 70%21১০০0 30৭৩ ০1 
[77027021200 00) ০8017 (10 0750 17090001) 90০৪৮ 0০739010501 17113৫ 

0100-20010, 00715001615 191000100 0111)01050100 135 6১৫ 13009011002 ০01 

৬০7 5010110 91070 110) 2065 985 2, 00001)81010981 11710210601] 070 190/015, 

[1790 01100110901] 0210 01) 121)01191) 190) 10 0120 ০01 005017601)) 2101 
10516 29০৮00 26 2০০৪৮ 00 80010000801 1790778700)7 200 02050 01 
10171117055 819008160 60 19৫ 1110 17011005 62010 ০612 0010-70)0010. 
(70500901, ৬০1, [1150 598 ), 

নব্যমত-__“ডিক্সনাঁরি অভ২দি ইক্নদিক্ প্রভাক্টস্ অভ, ইতডিয়া” নামক পুস্তকের 

১ম খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিভিষ্ন চিকিৎসকের মতান্ুবাদ পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে 
ষে, আনারসের কাচা কল এবং পত্র গর্ভআবকারী বলিরা ভারতবর্ধী্স জনসাধারণের দর 
বিশ্বাস আছে। শ্রীযুক্ত কানাইলাল দের বাক]ানুসারে ডাঃ চেভার্স মেডিকেল জুরিস্গ্র- 

ডেন্দের, ৭১৫ পৃষ্ঠায়, ব্গদেশে আনারসের ব্যবহার এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন--গর্ভক্রবার্থ 
কাচা,__অদ্ধ খাত্র পুষ্ট মানারস ব্যবহৃত হয়। ফলটি ছাড়াইয়া কিছু লবণ সংযোগে সমস্তটা 
গর্ভআবাঁভিলাধিণী ভক্ষণ করে। তৃতীগ্ন মাস পূর্ণ হইবার পর্বে ইহা অমোঘ গর্ভআাবকারী, 

কিন্তু তৃতী মাস উত্তীর্ণ ইইলে, গর্ভশ্রাব পক্ষে ইহার ক্রিঘা নিশ্চিত নহে। গর্ভের তৃতীয় 
মাসের পুর্বে সেবিত হইলে, সেবনের ১২ ঘণ্টার দধ্যে গর্ভীশয়ের সগ্ষোচ উপস্থিত হইয়া 



৩৫৭ পরিশিষ্ট অহিমিভল্। ২৩ 

কিঞ্িৎ র্ঃআঁব হয় এবং ইহা উত্তক্নোস্তর বদ্ধিত হইগা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জণ বহির্গত 

হইঞ্জা থাকে। কখন কখন এবদ্িধ গর্ভভ্ীবে অন্াধিক বক্তত্রাব ঘটার, নারীর 

জীবন সংশয় হয়্। কিন্ত সচরাচর প্রায়ই কোন বিপদ ঘটে না। ৭১৮ পৃষ্ঠায় 

ডাঃ চেভার্স পুনরায় বলিতেছেন-_বাবু কৈলাসচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে বিষঙ্লটা আরও 

স্পীক্কত হইয়াছে। তিনি বলেন-_-টক্ আঁনাবসই গর্ভশ্াবার্থ উপযুক্ত। কিন্তু তিনি অবগত 
আছেন যে, একটা ভ্্রীলোক গর্ভআ্রাবকরণাভি প্রায্ে প্রায় এক মের পাকা আনারদ ভোজন 

করার, গর্ভের পরিণতাঁবস্থায় ও গর্ভ ঘটিযাছিল। আনারসে শক্ত আশ আছে বলিয়া, 

সেবিত আনারস অন্ত্রের উত্তেজন গন্মাইয়। থাকে। একটা ফুরোপীয় মহিলার পঞ্চম 

মাদের গর্ভ, কাচা আনারূদ দেবনে নষ্ট করা হইগ্লাছিল। গর্ভপাতের পর ত্ত্রীলোকটার 

রক্তাতিসার হওয়ায় আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই রোগেই তীহার মৃত্যু হয়। 
অনুমন্ধানে জান! গিয়াছিল যে, অপবিমিত কাচা আনারস ভোজনই তাহার রজাতিসাঁরের 

কারণ। (ডিমকৃ, ৩য় খণ্ড, ৫০৮ পৃঃ )1 

অহিফেন, আফিম-__্বদুন্মল্, স্মদীলল্। 
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শ্সঈর্ণ ঘলিণান্ ঘ্রহ্ঘ অত্মন্থ লীছ্হুল্। হাজনিঘজ্তঃ 1 

স্মছুজ মীনথা মাছি স্বাব্মস্ আানদিনীম্। মবজঙান্বজভ্তু্ ্নমা- 

নামাঘনীদ্বজন্। ক্সলিঘাৰ নবস্বত্যাত্ত্ স্থিন হীঘললান্বলল্। জস্তিন্ । 

সসদুক্ধ আনহা মাসি সবক বালদিন্মঘল্। আালসলাহা; | 

আফিম সঙগিপাত, বৃ ব্কারফ ও মোহজনক। রাজনিঘণ্ট,। 
আফিম্ শোঁধক, ধারক, কফনাশক, বাত ও পিন্তকর, মন্ততাজনক, দাহকর শুক্রস্তত্ত 

কারী, আলন্তোৎপাদক, মোহজনক, দীপন ও পাঁচন। ইহা অভিসার ও গ্রহ্ণী রোগে 

হিতকর। কশ্চিৎ। 

আফিম্, শোক, ধারক, শ্রেশ্শ্ন ও বাঁতপিত্কর। ভবিপ্রকাশ। 

বর্ণন-_:আফিমের ক্ষুপ ক্ষুদ্র, পাঁত! পুরু, লম্বা, অনৃস্তক, পত্রপ্রান্ত খাঁজ কটা, শিরা- 

বহর, মধ্যপর্ক] শুত্রবর্ণ! ফুল বৃহৎ, দল পীতবর্ণ। স্ুলতঃ বলিতে গেলে আফিমের ক্ষুপ4 
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দেখিতে কতকটা শিঞাল কাটার গাছের মত। ফল অর্থাৎ টেড়ি গোল, মাথ! চেপ্টা। 

এই ঢেঁড়ির গাত্র শত্্র দ্বারা বিদীর্ণ করিলে ঘে আঠা নির্গত হয়, তাহাকেই আফিম এবং 

বীজকে পোস্তদান! বলে। 

বত্তব্য-_চরকাদি প্রাচীন গ্রদ্থে আফিমের উল্লেখ নাই। রাঁজনিঘণ্ট ও ভাঁব- 

প্রকাশোক্ত গুণ শিরোৌদেশে লিখিত হইয়াছে। রাজবল্লভ চত্রদত্ত ও বঙ্গসেনে আফিম 

ব্ব্স্বত হয় নাই। ভাবনিশ্র আফিমের গুণোল্েথ করিয়াছেন বটে, কিন্ত অতিসার 

গ্রহণ্যাদদি চিকিৎসায় উহ ব্যবহার করেন নাই। 

আ।ফিমের আবাঁদ-__পুর্বে দিনাজপুর, দক্ষিণে হাজারিবাগ, উত্তরে গোর়থ প্র 

এবং পশ্চিমে আগর এই চতুঃসীগার মধ্যবর্তী গ্রদেশেই বহুল পরিমাণে আফিমের আবাদ 

হুয়। এতভিন্স বিন্ধ্যা পর্বতের পাঁদদেশে এবং মালোরার সমতল ক্ষেত্রেও আফিমের চাষ 

হয়া থাকে৷ প্রারই পল্লীর উপকণ্স্থিত ক্েত্রগুলিই আফিম আবাদের জন্য নির্বাচিত 

হয়। আধকার প্রাঞ্ধ কৃষকেরা কার্তিক ও অগ্রাহাফ্ণ মাসে বীজ বপন করে । ১০১২ 

দিনে বীজ ভঙ্কুরিত এবং কচি পৌষ, নচেৎ প্রায়ই মাঘ ফান্যনে বুক্ষ সম্পুর্ণ পৰিপুষ্টি 

লাভ করে এবং ঢেঁড়ি শন্তদবারা বিদীর্ণ করিয়! আফিম গ্রহণের উপযুক্ত হয়। 

আঁফিমের ভেজাল___নিঘ্নলিখিত বস্তু আফিমের সহিত ভেজাল দেও! হয়__ 

বালুকা, প্রস্তর, কয়লা, উটের ঝিষ্ঠা, গুড়, বাবলাঁর পাতা ও ডাটা, পোঁন্ুর টেঁড়ি, আঁকন্দের 
আঠা, ধুতুরা, গাজা, তামাক, ডুমুরের আঠা, ধুনা, বেল ও তেতুলের শীস, তিসি ও 
পোল্তদান!। 

ওষধার্থ ব্যবহীর-_বিশুদ্ধ আফিম ুষধার্থ ব্যবহস্বত হওয়। উচিত। বৈদ্ধকে 

লিখিত আছে “সহিফেনং শৃগবেররসৈ ভাব্যং ত্রিসপ্তধাঃ | আদার রসে ২৯ বার ভাবনা 

দিলে আফিম শুদ্ধ হয়। মাঁভরা__২-২ গ্রেণ। 
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নব্যমত-_-আাফিম, ওষধোপযঘোগী মাত্রায় সেবিত হইলে প্রথমে নিঃশ্বামোচ্ছদাস, 

মস্তি্ধ এবং হৃদয়ের উত্তেজন জন্মাইয়া, পরিখামে সমস্ত দেহের অবগাদ ঘটায়। 'আফিম 

মাধারণতঃ বেদনহর, নিদ্রাজনক, আক্ষেপনাশক, ঘর্মকারক+ মাদক এবং মত্তিদের 

্ুত্তির হানিকর। আফিমের ক্রিয়া প্রধানাতঃ নত্তিদ ও পৃষ্টবংশীয় নার্ভ মও্লীর উপরি 
প্রকাশ পায়। সুতরাং নার্ভের দ্বারা আফিম দেহের তাঁবৎ ইন্জরিয়গণের উপরি স্বীয় গুণ 
দর্শাইয়। থাকে । ত্বক আশ্রিত নাড়ী প্রতান স্ফীত হয় (131200) বলিয়া! প্রথমে 

কর্ণপাঁলীর (২0721 62: ) উষ্ণতা, ক নির্গম দৃষ্ট হয় এবং পরিণামে গাত্র ও অঙ্গুলী 

“ফ্যাকাসে” (250107) ও শীতল হয়। আফিমের গুণে জননেন্িরগণ উত্তেজিত হইয়া 

থাকে। উষধোপবোগী মাত্রায় আফিন যদি কিছুদিন সেবন করা যার তাহা হইলে, স্তন 
এবং ঘর্শ্রাব বদ্ধিত হয় এবং পিত্ত, শ্লেগ্সা ও রদাদি আব ভীস পাইয়। থাকে। অধিকন্ত 
ইহ মুখ ও গলের শুদত। জন্মায়, পাঁকস্থানীর জব ন্যুন করে, অতএব ক্ষুধা হ্রাস পায়। 

পিত্তজীবেরও অন্নতা ঘটায়, ইহার পরিণাম কোষ্ঠবদ্ধত1। হৃদয়ের ক্রিয়া ব্দিত হওয়ায় 

নাড়ী বেগবতী হয়। “ মন্তিক্ের অন্যথাভাব হওয়ায় অভিনব চিস্তাপ্রঝাহের আবির্ভীব 
হয়। যুছু নেশ। হয়, ইহার ফল তন্দ্রা, যেটুকু নিদ্রা হয তাহ! স্বপ্নে পূর্ণ, জাগ্রত হইলে 

দেখা বায়, মাথা ধরিয়াছে, উত্তম জীর্ণ হয় নাই; কোষ্ঠ পরিফার হইতেছে না এবং শরীরে 
যেন পুতি নাই । যে কোন প্রকার বেদনা! আফিম নিবৃত্ত করিতে পারে। কিন্ত উত্তরোত্তর 

বাতা বদ্ধিত করিতে হয়। আফিন পুর্ণ মাত্রায় দেবন করিলে দন্তিক্ধের উত্তেছনমূলক 

লক্ষণ প্রকাশ পার, কিন্ক এই উত্তেজন অধিকক্দণ স্থায়ী হয় না। ইহার পরিণাঁদফল 
বেশ স্পষ্টন্বপ প্রকাশ পায়__মুখ অত্যন্ত শুদ্ধ হয়, ভাল জীর্ণ হয় না, গাঁ বমি বম করে, 

বমি ও প্রচুর ঘন্ম নির্গম হইয়। থাকে। হদয়ের ক্লান্তি জন্মে, রক্তস্ধহন মৃহ হয়, ধাতুন্সা 
দ্বারা পাক (0%1৭80০7 ) ব্যাহত হয় এবং শারীরোগ্ার হানি লক্গষিত হয়। চক্ষু 
তারার সপ্দোচ, অত্যন্ত লাসিকা কও২য়ন, এবং মৃত্ররৌধ ঘটিঞ। থাকে । মন্ডিদ্ের 
অবসাদের ফলে, সবুর শিরঃপীড়া, শিরোপুর্ণন, নন্তিদ্ের জড়তা, মৃদু ও আগন্লাসসাধ্য 
নিঃশ্বাদোচ্ছণম উপস্থিত হয়। আঁফিন বিষবহ দাত্রায় সেবন করিলে, গলা থড়ঘড়ানির 

সহিত নিঃশ্বাসোচ্ছাস, “কোদা,৮ হী নাড়ী, হিদাঙ্গ ও ঘর্ঘ্। অক্ষিতারকার সঙ্গোচ ও 
বিশ্তার দৃষ্ট হয়ঃ পরে দৃত্যু বখন নিকটবর্তী হইয়। আসে তথন মুখনওল 'ও হস্ত পদ হইতে 
হৃদয়ে রক্তন্রেতের অন্তিম প্রত্যাবর্তনের ফলে, মুখ এবং হস্তপদান্ুলী নীলবর্ণ, ঘোর 
সংজ্ঞাহীনতা, নিঃশ্বানোচ্ছসকারিণী শক্কির অবসাদ এবং পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হর। 

মন্তিদের প্রদাহ ভিন্ন থে কোন প্রদাহের প্রশননার্থ কিছ্বা যে কোন উত্তেজলের 
শাস্তির জন্ত আফিম ব্যবহূত হয়। আঁগেপহর দ্ূপেই আফিম ভূরি ব্যবত হইয়া থাকে। 

হিমনিদ্রা, গুএনী (5050০8 ), নিউরাল্জিয়া, কটাবাত, ক্য।ন্নার, বিবিধ শুল (111650701, 



৩৬১ পরিশিই-দহিষিভন্। হ্হং 

তান] ০৫172950০০1) পাথরী 5ভৃতি পীড়ায় এবং ধনুক্কার, বিবিধ কোঠাগ্গের 
মারাত্মক প্রদাহ, ত্তবৃদ্ধি ও মৃত এবং ওুক্রাশয় সত্বন্ধীয় পীড়ায় আফিম সেবন করিলে 

যন্ত্র! লঘু ও রোগীর নিদ্রা হইব থাকে । অভিসার, আম ও রক্তাতিপার, বাুত্্ধ বা 
উপসর্মীভৃত ব্মন, ( ০৮০৪৪ 2110 5700090750০ ৮০7)010৫) অতিরিক্ত শ্লেখুনির্গম, 

বহুমূত্র, প্রচুর লাঁলাশ্রাব এবং প্রদরে তত্তৎ শ্রাবের প্রাচ্য হাঁদ করিবার জন্ত আফিম 

ব্যবহৃত হয়। €আর্ এন্ ক্ষোরি, ২য়ঃ ও, ৪৯-৫০ পৃঃ )। 

আম্রাতিক__স্বালালন্দ; | 

গ্সালানজঃ। ক্সালাল/--520071195 12171022087 
৬110 12120, 7০০ 0180) 0৪ 

ক্সল্লঘক্পা__জনিপিআ:)% ব্জ্যামীহ:১) প্রন্তদ্বীতী” রর প্নঘ- 

ঘান্দী”?। 

ক্মালানজদ্রন্ত ছা দিলাব্লজদবক্সিজন্। আন জদা লগ্তব জিদ্বি- 

ব্মাহনত্ স্তব ॥ ঘল্নন্াতীমলিঘষ্ত: 

ক্সালনক জনানাক্ৰ লা প্রন্জখ্গদ্ঘঘস্। দন্দন্ লগ্তবান্বাকয 

হ্বিন্র' দি্মজদ্দানস্থন। ব্াজলিছত্তু: 

গ্যালান লক্ৰ' আনগ্ খুছ্ হন্িজন্ অহন । দন্ধান্ নং জ্যান্ত 

ববি মান সিম জূলন্। হুদ" সহ্য ভিন্র' ভছা নিভ্দ্ধি নুঁছিছান্। 

স্ব ঘত্জ লব্ব্দিলছনবান্ন্যাজিন্। লানসল্দাস: | 

আজআ্াতকেব ভাষানাম-_বাং-আমড়। হিট মঙ্াড়া। ভাংমরিমঞ্চেডি। 

উত_টৌর মনোভী 1 ইং--ওয়াইল্ড ম্যাঙ্গো। 

অনর্থনংজ্ঞা__“কপিপ্রি্", 'অধ্বগভোগ্য, তিনু্গীরী” 'বর্ষপাকী' । 

উষধার্থ ব্যবহাব-__-ফল, ছাল ও নির্ধযাস। মাত্রা-_-ফলের শীস ২৪ তোলা) 

ছাঁপের রস ২--২ তোঁলা। দ্বাথ-:€-১* (তোলা)। ছানচূর্ণ ২৩ আন1॥ 

ধ্বত্তরীয়নিঘন্ট আমা, বৃষ, রক ও পিত দোসর কফ ও আমন জনক, শীত, 

কথায়, মধুর, কিঞ্চিত বাদুজনক ও ওরু। 
৪৬ 



৯ পরিশিউ-_দবিজিভন্ । ৩৬২ 

রাঁজনিঘণ্ট, কীচ! আনড়া__কধাস্, অন্ত, হৃদ্র ও কণ্ঠের হর্নদনক। পাকা 

আমড়া _দধুরানি, নিগ্ধ এবং পিভুশ্লেদ | 

ভাঁবপ্রকাঁশ-কীচা আাঁদড়া_বাতর্। গুরু, উদ, রুচিকর ও রেচক। পাকা 

আাঁলড়া-রসে কযার, পাকে স্বাছু, হিম, হর্যণ, শ্নেছ প্রদ, লিগ বৃষ্য। বিষ্টি, বৃ'হণ, গুরু; বলা 

এবং বার়ুপিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্র ও রক্ত দোষ । 

বক্তব্য-_বে বকল ভ্রীলোকের সম্তাঁন শৈশবেই মৃতু সুখে পতিত হর, তাহার! 

নবজাত সন্তানের গলদেশে আঁদড়া জীটি রৌপ্য ণ্ডিত করিগ্া, ধারণ করাই থাকেন। 
এই 'আঁনড়া আটির একটু বিশেবত্ব জাছে। নৃতন জামড়া হইলেও ঘে পুরাণ জামড়া বৃস্ত 
ভাত হস না শুাবস্থায় বৃন্তলগ্ন থাকে দেই আন্ডার জটিই গ্রাহা। 

06102192700 2585.-1132 10110 15 256111020100 51070801710 8100 28010 2100 

0560 17. 05021519. 1106 02115 2100 তা 25071050176 2100 06770100106 2100 

11500 10 005017017, ( 1২, ১ 112015, ৬০1, 117 01752), 

নব্যমত- _লানড়ার শন, কৰা, পাচক, অল্প, এবং গ্রহ্ণীভে হিভকর। ছাল ও 
€ 

আঠা জঙ্কোচক, শীত এবং আন ও রক্তাতিপারে সেব্য। (আর, এন্, কোরি, 
হয়ঃ খণ্ড, ১৭২ পুঃ)। 

আঁরুক- ্গাবন্ল্ । 
াহ্নল্, কলদ্ধন্বল্__-121001005 110910102) 1১. 1301:271017515. 

সাহজী ক্সাঙ্থী ভ্বলবী সঃ লী বুক: মন: 1 লভানভন্মী প্রাস্থী 
বভী লীনা: জন্বাদন: | দিঅল্ নাললন্াব্জী লগ্তহত্র জব্রদিনঃ | ভুব্- 

ল্ছব্দবন্রন লন্বব্যলাীন্বন্ হঃ | হলালক্জা দ্বন্লা ব দলী লশ্তুবী- 
তং । জদ্দদিন্নীজহ শ্বীঘ্ঘা কম্ী ঘান্তনিনতজ: | লিনবৰেলাজৰঃ 

নন্রজ্বলিমবাতুস্ত | 
আঁরুকের ভাবান।ঘ__হিঃ_জানুবোধারা | কাঃললু। ই₹-বোখারা প্রা 

শুবধার্থ ব্যবহার__বীহছবভ্িত শুদ ফল। খাছ্ৌষধ। 
৩ 

নিঘণ্ট,রভাকর-_কীগ জালুবোধারা, ধারক, কৰাগ, হক, ইত, গুল, লরোধক। পাত 



৩৬৩ - পরিশিষ্ট--সবিঘিভন্। বই 

উষ্ণ, কক্ষাপহ, পিপ্তহর, পাঁচক, মুখপ্রি্, ুখমল নাঁশক এবং মেহ গুল্ম ও অর্শোহর। 
পাকা আনুবোখাতা,__বাতিরক্তের বেদনা প্রশমক, রুচিছনক কফপিত্তকর ও ধাতুবদ্ধক। 

বক্তব্য-_য্দনপাল হৃপক্কত মদনবিনোদ নাম লিঘ্ট,তে যে পত্র পু্পাদিভেদে 

চহুবি আরুকের উল্লেখ দৃষ্ট হর তাহা ও আলুবাখার! ভির অন্ত কোন বস্ত নহে॥ গ্লীনি 

এবং যুনানী গ্রস্থকারগণ বহুবিধ আনুবোখারার উল্লেখ করিগ্পাছেন, উহার! পারন্ত এব* 
তদাসরদেশে জন্গিদ্কা থাকে। 

00109669903 18110 8010, 01070 50105 588৭5, 21091120105, 0০০৮07 

00. 95৮ 

4006003 থা] 5363--1360010670 80077807600 (চি মে 200907 

০1 11,0 2বা) 

51515 063071950. 25 50 2010, ০০10 আণ 00150 016950750 2100 20016171, 

৩5060121107 5911৩) বতাত 00 ও 2009 55807, 05৩91 51105 505055 ০1 

01১9 55758600800 19956 0100৮ (0527০০1৮০11 568) 

নব্যমত--শৃ্তাদরে সেবন করিলে, আলুবোখ|রা, অব, শীত, অভিষ্যন্দি, পাঠক 

ও মুছরেচক॥ শরীর অতান্ত রুক্ষ কিংবা পিভাধিক্য হইলে আলুবোথারা হিতকর। 

(ডিমক্, ১ম: থঃ, ৫৬৮ পৃঃ) । 

আবর্ভকী- হাদী । 

শ্মান্পীজী-_-[71106565  [50172, [5006 13256100019) 

5016 01200 

কন্নপ্র্থসা__“লনীদ্মা,” প্ৰজন্রত্বী,” প্জালামন্লা” | 

গ্সালকল্দী ভব জ্প্তঘী ঘীন্বাদ্ীহীঘনাঙ্মলী । জ্দিঘাা আলতা 

ভা লিকীদ্স্স্রনিম্বাংলিল্। আীদতযন্জীহ্যানান্তজিদিলালনিনানলী । 

অল্লদ্নতী্লিঘব্ু: ॥ 

বনানী জদামাব্না হীনবা ঘিন্নস্বাহিতী | ব্যাললিঘবত | 

আবর্তকীর ভাষানাম-বাঃ__লাত.মোড়া। হিঃ_কুপাহইিসি, জোযাকা ফপ, 

যাঁড়োর ফলী। তৈঃ--শয়ামদী। তাঃবলাম্বিরিকৈ। ফাং পিক 



৪ প্ রিশিকউ-_ি্সিভ্ভম্ । ৩৬৪ 

অনর্থসংজ্ঞা__“ঘনোভা,' "রক্পুত্দী।” এবামাবর্ভা। 

পরিচ__আীতযোড়! বণিক্ দ্রব্য। ইহ! দাক্ষিণাত্যে জনো। দেখিতে পিপুলের মত, 

কিন্ত ঠিক্ নুর নত পেঁচ আছে ভাঃ ওয়াইট কৃত ফিগার্স অভ, ইগ্ডিয়ান্ প্লাণ্টন্্” নাম 

পুস্তকের ১৮০ পুষ্টার আতমেড়। গাছের চিত্র আছে। 

উঁঘধার্থ ব্যবহাঁর-_-ফল (খীতবোড়া) চুর্ণের গাত্রা- ২১ আনা। ক্বাথ- 

৫_-১০ তোলা।। 

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্ট __-শাতদোডা-কুষ্ঠহর, বাক, রেচক, করায়, শ্রীতল, বৃষ, 

ত্রিদোবনাশক, ভিদারহ্র এবং শো, গুল, উদর রোগ, 'আনাহ ও কৃগিনাশক । 

রাঁজনিঘণ্ট,-_আতগোড়া। কধান্প,। অয়, শীতল এবং পিতৃহর | 

বক্তব্য__এদেশে সুতিক! গৃহে অবস্থানকালে শিশুকে, আতমোড়ার ফল, সরিষার 

তৈলে ভিজাইঘ। রাখিয়।, সেই তৈগ নাখান হইয়া থাকে)  প্রস্থতিরা বলেন এই তৈল 
মাখিলে শিশুর “গ| ভাগ” ভাল হয়। 

40610105 2700. 0869,.--19010010006 8110 10101) 25071100100, [90৮/00160 181 
[5 012) 10) 90701 01825 09 5090 £110015 10 0000005015 8000 1900107000 

1] 001101010, 0000 19061091715 21500 101 019190665, 110 1006 10207 190 

50105610000 00 05001 8101705. 101০1417005 0953 070 [90৫0৫ 0 (1)0 1700 

১/100 025601 011 25 21] 20011০91101) 15100 000 2215 11000109190 30709 2170 

01501101095, 0২, বি. 10015 ০01, [150 194), 

নব্যমত-_আীতদোড়া।ক্লিগ, শীত ও নৃছ সক্গোচক। ইহার বীজদুর্ণ গেবন করিণে 
শিশুর পেট কাঁমড়াঁনি ও পেট ফাঁপ৷ আরাম হয়। দূলের ছাল, বহুগুত রোগে সেব্য। 

ইহার মূল &10৩থর প্রতিনিধি রূপ ব্যবযত হইতে পারে। কর্ণের ক্ষত ও পুতিআ।বে 

দৃূলচুর্ণ, এরও তৈল ঘোঁগে কণাভ্যন্তরে পাতিত করা হয়। (আর্, এন, ক্ষোরি, 
২য়ঃ থ১, ১৯৪ পুঃ)। 

ইশেরমূল- তীব্র | 

দু বুন্ব--171560100119, [170108. (2) 

ভাঁবানাম--বাঃ_ইশেরমূল | হিঃ-কদ্রজট|| ফাঁঠজারাবন্দি হিন্দটা। ত1ঃ-- 

ইচ্্ররদূলী। টি বেরূ। ইংইত্ডিয়ান্ বার্থ ওর্ট 

ওধধার্থ ব্যবহ্ র-_ডাটা, দূল। মাত্রা ক্বাণ--৫--১* তোলা মুলুর্ণ 
£--১ আন|। 



৩৬৫ পবিশিষউ_ সহিষিভম্। হ্হ্ছ 

বক্তব্য__ভিমক্ বলেন ইশেরমূলের স'স্কৃত নাম কুদ্রজটা। রাজনিঘস্ট,ক্ত রুদ্রটার 
পর্যায়ে মুগন্ধপত্রা শব্দ পঠিত হইয়াছে, এদশে যে উত্তদ্ হপেরমূল নামে 

জনসাধারণের নিকট পরিচিত তাহার পন্র স্বগন্ধি নহে। অতএব ইশেরমূল ফুদ্্ঢা কিনা 

সন্দেহ। ম্থৃতরাং এস্থলে ব্াজনিঘণ্ট,ক্ত কুদ্র্টার গুণোল্লেথ কবা হইল না। লোঁকের 

বিশ্বান ইশেরমূল ঘেখানে থাকে সেখানে সর্প যাইতে পারে না। 
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নব্যমত-_ইশেরমূল বলা, উষ্ণ ও রজঃপ্রবর্তক। ইহ! পুরাণ অর শিশুর দত্তোদ্ 

গরমকাঁলীন উদরাময় ও বিস্থচীকায় হিতকর। শিশুর ঘুড়ি কাসিতে ইহা বশনার্থ প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে । সেবন ও লেপনে সর্প বিষস্ন বলিয়া ইশেরমূলের বেশ খ্যাতি আছে। 

শিশুর ব্রঙ্কাইটিশে বক্ষোদেশে এব* শুলে উদরে অগুরুর সহিত ইশেরমূলের প্রলেপ প্রযুক্ত 

হয়। ইশেরমূলের ক্ষাথ লীত্বর শিরঃগীডা, উপরাগ্যান ও মূত্র, হিতকর | (ক্ষোরি 

বয় খ্ পৃ ৫১৩, ডিমকৃ, ওয় থ* পৃঃ ১৫৯ ৬০ )1 



ইহ পরিশিষ্ট__দহিক্মিিজ্। ৩৬৬ 

ঈষদাগোল- উসভ্মীত্ব। 

ইলভ্মীন্-_-1১1217900 19513721012) 1১, 0৬202.150শ2 

5১920 9০০৫5. 

হুসভ্দীৎ্ধ নঙ ভর লপ্তব দানি মীন । দিচ্ছি নুন ভিত্বিঘ্ান- 

জন জদদদিঅপ্ন্। হজ্ানিঝাহাক্দি্লী লাস্হীকিনি নদীন্সিনল্। 

নত্বাজ্ঞনী লিঅব্তুষ্নন্স্ত | 

লুল ্টীননীজ ক্ঞাৃঘ্ধনানলিনাহ্য্থল্। লহ্বিঝ্জীঘল দীন ম্যল্দনীছ- 
লিনাহ্যজ | গ্রাথ্যালাঘন্বয্বা্য তীভ্ঘ: আলকনাঘজ: | জ্যানুভ্- 

নিন্লালম্্। 

বর্ণন__ইসবগোল্ বণিক দ্রবা। ইহাকে পারদীয় ভাঘায় ইস্পঘুল বলে। ইস্প- 
দুলু শব্দের অর্থ অশের কর্ণ । ইসবগোলের দানা! দেখিতে কতকটা এব্ূপই বটে। জলে 
ভিজাইলে ইমব্গোল্ ফুলিয়া উঠে। ইাঁর কোন হ্বাদ, গন্ধ নাই। 

ভাবান।ম-_বাঃইসব্গোল ' গুঃউথমুজীরণ। ফাঁঃ-ইস্গজাঃ।' অঃ-বজরী 
বতুলা। ভাঃ_ইন্দল বিরে। তৈঃ_ ইস্পগল।  ইং- স্পেজ সিড্। | 

বৈদ্যাসৃত__ইসব গোল, বৃষ্, মধুর, ধারক, শিতল, পিচ্ছিল, বিধি, কথায়, বাঁত- 

শ্নেঞ্কর, কফপিত্বহর এবং রক্তাতিসার ও রক্তপিস্তনাশক । ও | 

আরুর্বেদ বিজ্ঞীন-__শৃত্রল, উ্চবাতনাশক, বন্তিশোধন, শুক্রমেহহর ও আধাঁন- 

নাশন। ইহার খতক্ঘায় প্রযোজ্য। 

ওঘধার্থ ব্যবহার-_-বীজ, ঘাহা ইসব্গোল নামে বিজ্রীত হইআ্স! থাকে । মাত্রা_ 

শীতকঘায় ১৩ ছটাক। ক্ষাথ ৫১৭ তোল|। 

বক্তব্য-_ভাবগ্রকাশে৪ ইসব্গোলের উল্লেখ নাই। গোরেশেরের বৈগ্ভামূভে, 

নিঘণ্ট, নংগ্রহে এবং আুর্বোদ বিভ্ঞানে ইসব্গোলের গণ ঘেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহ 
প্রদর্শিত হইল। যূনানী চিকিৎদকগণের ব্যবহার দৃষ্টে সম্ভবতঃ উহা লিখিত হইয়া থাকিবে । 
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11100770701019 2170 00001700121100100105 01 07051017801) 9110 11760911009 

5 ০ ॥ 

85 17 229010০2121 05950100015) 29701111002. 2170 26001011501 (170 



৩৬দ পবিশিষ্ট__অহিক্িভল্ 1 ইহ৩ 
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নব্যমত__ইপবগোল, শীত, শ্রগ্ক ও মুত্রকর। ইহা অস্ত্র ও পাকস্থাণীর প্রদাহ, 
আমাশয় স্থিত গ্লেম্বীর বিকার (85670 ০৪02:010) অতিদার, রক্চাতিসার, গণোরিয্বা এব* 
বৃকৃক সব্ধন্ধীয় গীড়ায ব্যবহত হইয়া থাকে । ভিনিগারেব সহিত ইসবগোল ও রাঁমতিলের 

পুষ্টিশ, আমবাত গ্রস্ত স্ীত অঙ্গে বাবহৃত হয্ন। ইপবংগোল কফকাসের পক্ষেও হিতকর। 

গরম জলে ব্লিগ্ন ও শর্করার সহিত মিশ্রিত ২৩ ডারহাম্ ইদব গোল, শিশুপ্লগণের দীর্ঘকালের 

উদরাময়ে দেবন করাইলে সহজ দান্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ ইসংগোল ধারক, অতএব ইহা 

শিশুর উদরামগ্ক ও আমরক্তাতিগাঁবে সেবা। এনদেশীক্র লোকের বিশ্বাদ ইদবংগোল হর্ণ 

করিয়! সেবন করিলে উপকারী হয় না, অতএব তাহার! আস্ত ব্যবহার করে। ফি" 

টুইনি*, এনুি পভৃতি সকলেই দীর্ঘকালের উদরাময়ে ইদবংগোলের উপকারিতা স্বীকার 

করিক্কাছেন। ফিমি*এর মতে, পূর্ণবয়স্ক লোক ২২ 105507% ইপব গোল অর্ধ 10750) 

মিছির সহিত সেবন করিবে। ইণ্ডি! ফাম্মাকোপিয়াতে ইসব্গোলেস বাঁ ব্যবহার করিতে 

ৰলা হইয়াছে। (ক্ষোরী ও ডিমক্ ২য় থঃ। ৫০১ পৃঃ ও ৩ খই ১২৮ ২৭ পৃঃ) 



ইহ পরিশিষ্ট- দহিষ্িল্ | ৩৬৮ 

ওলট্কন্বল-_স্সীবহুন্মঃনত্ব 

সীতহ্জহনব-__/১0970102. 4১0৫0901570৫7777005115 

00001. 

বর্ণন__ক্ু্র বৃক্ষ । পাতা চৌড়া, পর প্রান্ত খণ্ডিত, পত্রপৃষ্ট রোমান্বিত। ফুল 

ঘোর বেশুণে রঙের, অধোমুখে লগ্বিত, দল ৫টা, বীজকোষ পক্ষাকারে ৫ ভাগে বিভক্ত, 

এই বীজকোষে খোচা খোঁচা রোগের মত শুডে| আছে, বর্ধাকালে পুম্পিত হয়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ। 

মুলার বীজের দত। মৃনতুকের অভ্যন্তরে উজ্জল শুভ্রবর্ণ জীদ আছে। রস পিচ্ছিল। 

এক রকম “বোদা” স্বাদ। 

উষধার্থ ব্যবহার_ম্লত্বক্। মাত্রো-_পি্দুল ত্বক্ (আদ্র) ৪--৮ আনা। 

বক্তব্য___গ্রাচীন বা নবীন কোনও নিঘণ্ট,তে ওলটুকঘলের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 
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৩৬৯ পরিশিউ-_দহিমিভন্। হত 

10 15525 5855 10 1025 ঢ৩৮৮ বি118 10 0 1025051019255011 হও 

চিনি] 05510000005 [2 909500 200. 5080035005 [টোন 0৩ 08০৮ 15 

70 00071000900 10510501018] 70006106900 17006800621 £০ ৪ 11705/0 

(0910905 ০1 [১0 233) 

নব্যমত---১৮৭ৎ খৃষ্টানদের ইত্ডিয়ান্ মেডিকেল্ গেজেটে মিঃ ভৃবনমোহন মূরকার, 

ওলটুকম্থলের সগ্োনিষ্াশ্িত সূলরসের রঃ প্রবর্তিনী শক্তি সর্বপ্রথম জনসাধারণের 

গোচর করিয্মাছিলেন। ইহার মতে বসের মাজা ৩* গ্রেণ। পরে ডাঃ কিট্টন্ বলেন 

যে ওলট্কঙলের সদা উদ্ধৃত পিষ্ট মূলত্বক্ এক 19৫4 শীতল জলের সহিত ব্যবহার 

করাই আমার অভিপ্রেত। ডাঃ ওয়াটু “ডিন্সনারী অভ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অভ. 

ইত্ডিয়” নামক অভিধানে ওলটু কম্বলেন এই গুণের বিষয়ে ১৩ জন চিকিৎসকের মত 

উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাব মধ্যে ৮ জন অনুকুল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাঃ 

ম্যাকুলিউড, বপেন কষ্টরঞ্জের পক্ষে ওবট্কদ্ল উওম উষধ। তাঁজামূলের ছাল, গোল 

মরিঃচর মহিত পেষণ করিয়া খতুর সপ্াহকাল পূর্তব হহতে খতুদর্শন পর্য্যন্ত প্রত্যহ শীল 

জলের সহিত দেব্য। আমি কএকন্থলে বিশেষতঃ বেরনান্বিত ও বায়ু প্রধান রজোরোধে 

ইহার উপকারিত! প্রত্যক্ষ কবিয়াছি। ডাঃ খর্ন টন্ বলেন--ওলট্কম্বলের ক্ষীণমূল 

১৯001) গোলমবিণর সহিত পিধিগা পান করিলে রঞজ:লরাব পরিমিত হয় এব* গর্ভ 
শয়ের বল প্রদান করে। এস্থলে গোলমরিচ পাক ও বাযুনাশকরূপে কার্ধ্য করিয়! থাকে । 

ডাঃ এভার্ম বলেন, যন্ত্রণাদায়ক কচ্ছবলোরোগে ওলটকঞ্ছল সেবন করাই কদাচ আমি 

বিফল মনোরথ হই নাই। ভারতবথের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে ওলট কলের গ্রাছ 

তাদৃশ দৃষ্ট হন না এব" ইহার গণও তত পরিচিত নহে। (ডিমক্ ১ম থঃ, ২৩৩ পৃঃ )। 

কঙ্কোলক- ত্ধীঙ্গাল্। 

তীব্র, জনদলদ্-__[১10৩1 00162. [ঠা] _121160 

[8097 0 00139195 

জন্জী্ত জহুনিলীহ্য অনুবহক্রেলামনল্। ব্বত্বলাআন্বব কুক নানসদাস্থব 

ঘহদ্। অলন্নতী্লিছবু: | 
হত্রীপ্ত জত্ নি্গীঘ্ঘ নন্নুলাতন্বং দহন্। হীঘল ঘাত্বন ছা 

জদনাননিজন্ানন্। কাজলিভব্ুঃ 1 
৪৭ 



রী পরিশিউ-_অহিস্ল্িন্। ৩৭০ 

নবীর বপ্বনীহুটীন্তা নিনী সত্ব কৃম্বিদর্ত। গ্যাহ্অকীমক্যন্তীয- 

জদনানালনা$$ল্অক্ন্। ব্বানসন্জাস্য: | 

ভীষানীম-_বাঃ-_কাঁবাবচিনি । হিঃ-শীতলচিনি। শুঃ-চণকবাব। তা 

বলমলকু। তৈ£--সনব মিরীয়লিয়। ফা$-_হব্এন্-গাম্ন। ইং-টেন্ড পিপার ব 

কিউবেব্। 

ওষধার্থ ব্যবহাঁর-__ফণ। মাত্রা__২-৮ আনা । কাবাবচিনির তৈল- 

৫--২০ ফৌটা। 

ধনবস্তরীয়নিঘণ্ট,-_কাবাবচিনি__কটু তিক্ত, উষ্ণ, সুখের বিরমতা ও জড়তা 

নাশক, রুচিকর এষং বাহশ্লেক্সহর | 

রাঁজনিঘণ্ট __কাবাবচিনি__কটু, তিক্ত, উষ্ণ», মুখের জড়তানীশক, অগ্নিবদ্দধক, 

পাচক, কুচিভনক এবং কফবাতবিনাশক। 

ভাঁবপ্রকীশ-_কাবাবচিনি,__লঘু, তীগ্ঘ, উষ্ণ, তিক্ত হা, রুচি প্রদ, মুখদৌর্্ধাহর, 

স্বত্রোগনাশক, কফবাতহর এবং চক্ষুদৌষনাশক। 

00115016002169.-7457 001৮0 197170011)10 3 13:07 2৮017011001] 5 (0 15 [9.০ 
2150 10511) 3 19:07 081)011 2 [3.০ 09007102010, 0001) 1000607) ৮৬2 52101, 

011-00] 2100 251) 5 [9* 0, 

4১0610208 000. 0909.--9(1012116 00 01970607101 19505 8৮ 10067055 
(17056077701) 10009150058) 00017092170 07100 £010002119557005, 10 01511060095 

1০ 00100) 1১07570721107 হাথ 0100000] চ20০০৮5, 4১099010009 090 91716 

105 1150 €0 011107172 000 05100]121 07010508015, 10 50009 15011 &7) 1100 

7100111 ঠ100 01)0৮00 10110৮0. 1101011050100 00111), 4১5 2 91171011201 2170 

01017011011 19 01৮01) 11 00101717002) 1110101)11119, ০)918115) 01)107107010707101 

০1217), 17910000105 01 070 £010100-0171)210 0112119) 0170 11 1100117001101) 

০1 (0 1102 092552005, 000 [১০৮০115 0115600 01 110১%1) 19) 21) 17511117- 

(07 1110 (170 1050 0110 [31)217)1) | 011101010 177521 081211])) (0111011121 [117191- 

105) 8০০ ৮৮100090616 15 900100 27 01৫77066065 17 20116070752] 

0০20, 45 চ10021 17162770070 011 10) 1050 ৮৮000715 700091100 (0 100 

10050 10 11020201760 0110 (0 551111110 50705 01) 1170 1301115, 1100 011 11101707905 
(7০ 0800010 001010) 10103010010 0016 2060117০090 (00, 
৬০1. 11.) [9517 ), 

নব্যমত-_আমুর্কোদবিজ্ঞানে কাবাবচিনি স্থরপ্রিয় নামে উল্লিখিত হুইয়াছে। 

তন্মতে কাবাঝটিনি-_সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তদ্বাুশমনং মতম্। শ্লেম্োৎ্সারণ নাগ্েয়ং সুঅ- 



৩৭১ পরিশিউ-_অনিমিদ্বন্? হ্ওঃ 

বৃদ্ধিকরং তথ1। পসর্গিকমেহেঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম । শেতপ্রদর দর্শাংসি বৃচ্ছ-ঞাপি 

বিনাশয্বেং। কাবাবচিনি__বাযুপ্রশমন, শ্নেক্সাপহারক, অগ্রিবর্ঘক, মৃত্রধৃদ্ধিকর, এবং 

'উপদর্থিক মেহ, শুক্রমেহ, শবেতপ্রদূর, অর্শ ও মূত্রবচ্ছ বিনাশ করে। 

কাবাবচিনি উষ্ণ, মৃত্রকারক। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, পাকস্থালী, অন্ত, গর্ভাশক় 

ও মুরমার্গের উত্তেলন জন্মায় । কাবাবচিনি, মুত্র, ঘণ্ম এবং শ্লেগ্রা ডিদ্ইন্ফেট (67917650) 
করিতে পারে। গালে প্রলিপ্ত করিলে উদর্দ ও কোঠ (0022 0. 5651০01ঝ 

5:5001107 ) জন্মিয়া থাকে | কাবাবচিনি মুখে রাখিয়া চর্ধপ করিলে, কষ্টপ্রদ কাসি নিবৃত্তি 

পায়। কাবাবচিনি উত্তে্ক ও মুএকারক বলিয়া গণোরিয়া, মূত্রমার্গের প্রদাহ, মৃহরোধ, 

পুরাণ কফরোগ, তরুণ সর্দি, শির ও মূত্রমার্গের পীডা এব' প্রদাছে ব্যবন্ৃত হয়। নাসারন্ধ, 

গত পুরাণ কফরোগে ও বাগিঞ্িয়ের প্রদাহে নাসারহ্কে। কাবাবচিনিচূর্ণ গ্রধমন করিলে 

ফলল|ভ হয়। নাকের নুতন সদ্দিতে কাবাবচিনিচূর্ণের দিগারেট খাইলে সর্দি আরাম হয়। 
কাবাবচিনির তৈল, শিরঃপীভায় গোলাপজলের সহিত মন্তকে এব* ফিরঙ্গক্ষতে (5771700 

5০7০) স্নিশনে ব্যবহৃত হয়। কাবাবচিনির তৈল সেবন করিলে মৃত্রপ্রাব বর্ধিত হয়। এবং 

মৃত্রে এক প্রকার গন্ধ হইয়। থাকে । (আর, এন্, ক্ষোরি হয়ঃ থঃ ৫১৭ পৃঃ। ) 

কর্মর্গ__নন্মে; | 
জন্ধা্র:--4১৮০711102 09021010015 13110--007656 

00905010117 

আঅন্নঘঘন্না_“াহাছরঃ১৮ “দীনদ্দল:৮১ *ম্যজসিঅ:৮ ॥ 

ছন্মে ছিল মাছি ব্াঘক্ৰ জদ্দঘানজল্। শানদল্দাগ: | 

জন্মহত্ন্ত নীঘ্দীন্ জান্তঘাজংক্ৰঘিন্লজন। হাজনভ্্রন: | 

নাহ দল্স্বাম নাস্পব্ৰী মাননাগন্ন্। ভহ্য ঘিলজবতর লন্ 

ন্ধ লগত ননল্। শব্বস্বনবন্তহীনা বহর ন্ত নন্ল্। লিঘব্ত- 

হলান্দৰ্ঃ | 

কর্মরর্ষের ভাষানাম_ বাঃ কামরা) হিংকমরখ১। মই কম্ছরো। শত 

কমারকৃ। তাঃ_তমারট্রম্ মরম্। তৈঃ-তমারটা করা। 

ভাবপ্রকাঁশ-_ কামরাঙ্গা, শীতল, ধারক, মিষ্ট, অস্ন ও কফবাতকর। 



৩২ পরিশিষউ-_দহি্িম্তল্। 
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নিঘণ্ট রত্বীকর--কাচা কামরাঙা_ধারক, অগ্র। বাতনাশক, উষ্ণ, পিততকর। 
গু 

পাকা কামরাগা-_নধুরান্র, বল, পুগি ও কুচিদাঁয়ক | 

002186156255.--007%127 2. অন(০ঠ 00105 00 ০0(2705 100]) 7016 

101859101 08129 

10610718210 05৫5.-4/১10015001000010, 1770115 070 0১০৭ 75 27 2010 

02012102100. 007190907৮0, 0010 9১90১011710) 0০৯০ 7 (০ 2 075.) 19 

1560 25 2. 000111)0 10100168190 11] 1[0৬০15,. "0110 10100 15 0500 10 70100৬০ 201 

1100105 01: 9(711)5. 2779 197৬৫5 2াটে & 20০00 91১91000010 50170]. (1২, 

10709, ৬০1, 1], 09,752) 

নব্যমত-_ _কাদরাণা “স্কাবি” রোগ (১ম খণ্ড, ১৫২ পৃঃ) গরতিযেধক । এই অন্ন 
ফল বাহুল্যরূপে ভক্ষিত ও চাটনিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লোহার কলম্দ ও দাগ 

উঠাইবার জন্য কামরাগার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার পাত। সোরেলের (০101) প্রতিনিধি 

্ব্ূপ প্রবুক্ধ হইয়া থাকে । ( আর্, এন্, গোরি, ২ম খঃ, পৃঃ ১৫২)। 

শেস্প্পীশ পাপ 

কাফি__নদাদ্ে। 

জাদি-00992 £১1-00102. 

ওধার্থ ব্যবহার- বীজ । মাভোঁ৩০-৬৭ গ্রেণ। 

পরিচয়-_আরবদেশ কাঁফিবৃন্দের জন্মস্থান । কিন্তু অধুনা ইহী আক্রিকা, অবি- 

সিনিয্া, আমেরিকা, আসাম, নেপাল এবং খ|সিয়া পর্বভেও জন্িয়া থাকে । কাফিবীজ 

বড়, ইহার এক পৃষ্ঠা গোল এক পৃষ্ঠা চেপ্ট।। এক প্রকার খৃদ্ গন্ধ আছে। স্বাদ মধুর, 

কযাযর় ও তিক্ত। বর্ণ_-গীতাঁভ বা হ্রিদ্রাভ। 

002961009)065--56005 ০031217) 20. 91121010 ০200110) 71০ 3 1.0.) 
[১1080106073 19, 07 5987) 1020011711)2100950, 09071701715 19, 057 ৫71100- 

10010 5010 10 219, 0.) ৮০181110011 8170 251), 3 (0 5 [), ০, 

120755101081020 4১061020,-007070-918792]) 22507102090. 70721] 50110012171) 
12326150) 10121715 01761501310) 01701077001816610 270 27101111170, 1২0975160 
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15500 2560. 21) 0০০768505 (1১0 ০১:০701109) 01 01102. ]1 91129 (110 50105 
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211709000001 075 1/6277 8:586 05306550655) 00750151078 800 [21095 

0০656 19 7105 58100120105) চঘচ 1555 55চ430186 00331. 00০08 
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নব্যমত--কাফি,সস্তিফ পাকস্থালী ও বৃক্য়ের উত্তেজক, মৃরেচক, উচ্চ 

শ্রেণীর পচননিবারক, সিদ্ধ মুত্রকারক এবং অসশ্মরীপঞ্চয় নিবারক। কাফি দিদ্ধ করিয়! 

খাগ্বত্বরূপ পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিলে, উহ! উঞ্ণ ক্রিয়া করে এব* পরিপ1কশক্কি 

বৃদ্ধি, অস্ত্রের ক্ুমিগতির উৎকর্ষ, শরীর ক্ষণ্ন ও মুত্রসহ ইউরিক এপিড্ নির্গম হান করে। 
কাফি দেবন করিলে শ্রমজন্ত শরীর ও মনের 'অবগাদ অনুভুত হয় না। বিন। রেশে 

কিয়ৎগ্ণের জন্য নিদ্রা লয় করা যায় এবং মন সতেন থাকে। কাফি অধিক মাত্রায় 

সেবন করিলে, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, শিরঃপীডা শিরোূর্ণন বুঝ ধড়ফড় করা 

নিতান্ত অস্থিরতা, আক্ষেপ এবং পক্গাঘাত জন্মায়! কো.কাদ্া অপেগ্ষ! কাফি অধিকতর 

উত্তেজক কিন্তু অন জীবনীর় (545515105 )1 শারীরিক ক্লান্তি, ও হৃদয় মনের অবসাদ, 

নিউরাল্নিয়া, নার্ড ও বিকাঁর ঘটিত শিরঃপীড়া ও পুরাণ মদাত্যয়দ্রনিত অনিদ্রা কফ 

প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে! অপ্রিচ ইহা! বমন নিবারণার্থ, অভিসার প্রশমনার্থ, শ্বাসের টান 

নিথৃত্বি ও মাদক সেবন জন্য বিষক্রিপ্গায় ব্যবহৃত হইয়! থাকে । কাফি হৃদয় স্বীয় রোগে 

হিতকর। (আর, এন্, ক্ষোরিঃ ২৪: খ£, ৩১৬ পৃ )) 

১৬৭৪ খৃষ্টান্দে লিখিত “কাফির বিরুদ্ধে ক্মশীগণের দরখান্ডে কথিত হইগ়্াছে যে, 
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ই কাফির লন্পস্থান বেশন পুষ্প ফলহীন মরুভূমি, কাফিপেবী 

রব? স্তানোতগার্দিকাশক্তির অভাবে ফলহীন হইফ্া থাকে । ১৭১১ থৃষ্টাবে 

এলিজাবেথ ভাহার ভগ্রিকে লিখিক্বাছিলেন-_তুমি কাফি খাও শুনিয়। দুঃখিত হইলাম । এমন 

অস্থাস্থাকর বন্ত আর নাই। কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এখানে অনেকে কাফি 

ছাড়িতে বাধ) হইগ্লাছেন। কাঁফি দেবনে হেনানের বুবরাজ পত্রী ভয়াবহ বস্তরণা ভোগ 

করিয়া মৃত্যুদুখে পতিত হইফ্কাছেন। মৃত্যুর পর তাহার পাকস্থালীতে কাফি দেখা 

গিছাছিল। এই উদরস্থিত কাফির প্রভাবে গাকস্থালীতে বহু ক্ষত হইয়াছিল। এই 

দকল শুনিঞ তুমি সাবধান হও। (ডিমক্, ২র খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)। 

* ব্যমত-_আযুর্ধেদ দ বিজ্ঞানে কাকি ব্রেচ্ছফছল নামে কথিত হইয়াছে। তন্মতে 

রম রর শ্ ৫৯ /91 ৫ রি 

এ তে 

কাকি--অতন্্রী কফনুদ্ বল্য। নিদ্রাতভ্রাবিঘাতিনী। ক্সারুনাং বলদা প্রোক্ত) শ্বাসকান- 

জরানরান। অন্বীবভেদকং জাড্যমতিসীরঞ্ধ নাশজেত। জন্ত ফাণ্টঃ সেব্যঃ । 

কা(ি,-কফনাশক, বলপ্রদ, নিদ্রা ও তন্রানাশক, পাবুর বলদাতা, এবং শ্বাস, কাস, 

কালমেধ__ন্দানলন | 
লাজলল__-৬101092190)115 1220100199) 00501012 132171- 

001207-1200.-15169. 

উধার্থ ব্যবহার-_সমগ্র ক্ষুপ। মীত্রা_কক্--১-৪ আনা। ক্াথ_-৫-- 

১০ তোলা । 
৬ বন্তব্য-_কালদেব বছ্ছদেশের সর্বত্র সুপরিচিত এবং গাহস্্য উষধরূপে ভুরি 

নান নিশীত হন্গ নাঁকেহ কেহ ববতিক্কা' বলেন। হি ব্যবস্ৃত। ইহার সংস্কৃত 
শক শঙ্িনীর পর্যযান্রে পঠিত হইয়াছে (কল্প ১১ অঃ)। শজিনী কালমেঘ নহে। 

বৈদ্যকোক্ত শখিনী বিরেচন এবং কালমেঘ পাচন দীপন ডি ] 
097501606205---45 0157 70710010105 200. 2: 097510612916 08210010901 

50001 0৮0101100. 

40010205200. 15651311167 (0010 200 56010201710, 1106 00255172110 
01717008- 20170 6076356ণ 10109 01 ৪. 0651) 19263 ০ 01৫ 0০007090১0৫ 
10005107 15 গ্7চতত ছাট 0জ02700)5010565 21001020107 00 100005, 1 
০7০21 ০011157 0 ০99৮2105০97700 20667 6৮০ 21১ [০৮ 118 76116 ০1 ৫71১- 
10৩ 0910 ৮00 হযত্গ্রমাক্যাটি ০6000১০৯০15 20৫. 1955 0121956666 00177 
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(ং মৈ 05১ ড০1 10555 46465) 

1605 078 টোহযাতেন] 28৫61606068 0005300 076010505 68116 4477, 

আ০ 15 0৮5০ 00 ওহ ঝি65 টিচ 036 19159০11208 20689157705 ০1 ১০৯ গা 

871055 06 909৩006  1019 0760510 2 010৩ (01105506 7210)67 7706 

ওণ02] 6915 01 ০00010১ 1217010308 (0ি৩ ০6 0য় [০80০ হটাওআ)) 2566৫ 

৩1055, 08050195 06 £1628০৮ 08712710275, 200 ০0030 (13010 0)0008811 %5101) 

(36 655075550 70706 ০606 162%55 ০£ 70410768186 চ05 035 101502760 

15 01510602009 50981101115 200 07150 5) 01১6 501) 709 ৫09৩ 15 ০07১৪. 0111 

28০০০ 0০ 10 10090 0011 

[00৩ 2%7/72092014. 21 7212 61085 660 05200 ০0081 2৫ ৫7০০৮ 

(1005 19071721075 4০977008170 720051017. 20৫ ০9710900170 (1060176 27 £19৩] 

09706 050672015) 9667 07৪. 28076 06 4/252. %10107) 9062056০00৫ ৪ 

59110010701 805 3678917৯০10 417 0৮ 21575 »0160218000 06 076 ৫18৪ 

185 0667 80500055077) [2781300 25 2 505010069 00 08108700006 405৩ 
91076 01700162565 13. 210001 €67) (7910৯ 002)50364 ৯101) £6010 12705 

৩1 ৮1905-09১০7 (109700 ০1 111,790 467) 

নব্যমত-কালমেঘ চিপরত| এব* কোয়াপিস়্ার মত তিক্ত, বল্য ও পাচক। তান! 

পাতার রস, বড়এলাচ, জাক়ফল এবং দারচিনির সহিত, শিশুর সামান্ততঃ দৌর্বালা, জরাব 
সানজ দৌর্ধলা। পেটকানড়াঁনি, কচিৎ কঠিন, কচিৎ তরল মলতেঘ, অগ্রিমান্দ্য এবং অতি- 

সারের পৰাবস্থায় প্রযোজ্য । কালমেখ কুইনাইনের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবযত হয়। 

(নোরি, ২য় খঃ, ৪৯3-৬৫ পৃঃ )। 

কালমেঘ মর্কাজনপরিচত গার্গ্য 8ধধ--"আপুই' এর প্রধানতম উপাদান। আধুই 

শিশুগণের পেটকামড়ানি, উদরাময় এবং ক্ষুধামান্দ্ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আনুই প্রস্বত- 

কয়ণ_-জীরা, দীধুনী। মৌরী, জায়ফল এব+ বড়এলাচের খোস! সমভাগে লইয়া কালমেঘের 

পাতার রসে উত্তমরূপ মর্দনাস্তে ছোট ছোট বটী করিয়া, বটা তৌদ্রে উকাইপ্া 
স্বাধিতে হয় ইহার একবটা, স্তপ্ের সহিত শিশুকে সেবন করাইবে। এই আানুই “হাল 

ভিভ।” নামে সংপ্রতি ইংলণডে কুইনাইনের প্রতিনিধি শ্বরূপ প্রচারিত হইতেছে। 

নাজ কালয়েছের ভড় খাতা-১% গ্রেগ্ু ২৭ শ্রেণ গোলমরিচ চুর্ণের সহিত সেব্য। 

(ভিমক্, ৩য়£ খন) ১৬-৪৭ পৃহ)1 

আযুর্ষেধেদ বিজ্ঞানে কালমেঘ ঘবতিক্তা নামে উলিধিত হইয়াছে । তগ্মণ্ত 

কাঁলমেবের গুণ_-প্অগ্নিকৃষ্জ বশবর্ধিনী। তিক্রা জবাতিসারঘ্নট বালানাং উভদ! মদ” । 

কালমেঘ,_মগ্নিজনক, বলবদ্ধক, তিক্ু, জরাতিসারগ্র এবং বালকের পক্ষে শুভদ। 
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কালাদানা- লাবাহানা | 

লান্বাালা--119010002 170৭16120০9. 

ভাষ।নাম-__নাঃ_কালাদালা।  হিঃকালাদানা। তাঃন্িরিকি বিরৈঃ, 

কডি করুন বিট । তৈঃ-_কোন্লি বিভ্তুলু। গঃ-_কালাদীনী। ফাঁঃ__তৃথআ্-ই-লীল্। 

অঃ-_হবরীল্। | 

উধধার্থ ব্যবহর-_বীক্ষ। মাত্রা--৫-৮ গ্রেণ। 

বক্তব্য-_শালিগ্র।মনিঘন্ট, কালাদানাকে কৃঞ্চবী এবং আরুর্কেদ বিজ্ঞান হামবীজ 

বলিয়াছেন তম্মতে কালাদানার গুণ_ক্কঞ্চবীজং গরং স্গিগ্চং শোখোদরহরংপরস্। 
জরবিষ্টন্তহারি চ মস্তকানয়নাশনম্। উদীবর্তে কফে নাহে প্রবোজ্যং বুদ্ধিঘত্তরৈঃ। (শালি- 

গ্রামলিঘ্ট,) রেচনং ্বাবীভ্ং স্তাঁৎ শৌগোদরবিনাখনন্। জরে পু্ীবসঙ্গে চ দারুণে 

শিরসো। গদে। উদাবর্ডে তথানাহে বুপৈরেতৎ গ্রধুজ্যতে । ( আছুর্বেদবিজ্ঞান। ) 
00090160005, 01000111410 05 70011250) 21011017005 7120600 1 

12101777200 19000115, হা ০06৮9 163100851371001010) 10076021১10 ০070৮01- 

৮0110, 2112176১010 12 01201901255) 01202050005 20110 (750) 210 ঠো) 

00110857100 09097, 501001৩ 11, 21001)0] 210 11901001017) ৫11১01, 7১07201, 

01710701010, 00 501190100০1 ০211)017, 

4০61005 2৮00 0585.-1)7856)0 [১0127050200 21007011701610, 0500 117 
০9750100101. (1২, 00, ৮০1. 110১ 47), 

নব্যমত--শালি গ্রামনিঘণ্ট,_কালাদানা_-রেচক, নিপ্ধ। শোথ ও উদর- 

রোগহর। জর, উদ্বাধ্াান, শিরঃগীড়া, উদ্াবর্ত, কফরোগ ও আনাহরোগে প্রযুক্ত হয়| 

আরুর্যবেদ বিজ্ঞান__কাঁলদান।৮_রেচক ও শোথোদরনাশক। ইহা জর, 

মলবন্ধতা, দারুন শিরঃগীড়া, উদাবর্ত ও আনাহ রে।গে ব্যবহ্ৃত হইয়! থাকে । 

ক্ষোরি-কালাদানা রেচক ও কৃমির । 

কুকৃশিমে-_ জুন্সিনর | 
001512 001:01702700112172. 

বর্ণন___কুকূশিমের গাছ শীতকালে বন্ধতত্র গ্রচুর ছন্িয়া থাকে । ইহার ভাটায় 
ও পাতার রোন আছে, পাত! নরন, পত্রপ্রান্ত তরদ্ায়িত। সমগ্র উ্ভিদে বিশেষতঃ পত্রে 
এক প্রকার তীত্র গন্ধ আছে। দুল হরিজ্রীবর্ণ। 
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উধার্থ ব্যবহার- পত্র ও মূল। মাত্রা__পাতার রস ১২ তোলা) পিষ্ট বা 
চর্ণ মূশ_-২৮ আন।। যুলক্কাথ_-৫_-১৯ তোলা। 

বত্তব্য-_ডমক্ বলেন (৩য় খঃ ৪ পৃঃ)। কুকৃশিমের সন্ত নাম কুলাহল। 
আফুর্বেদ-বিজ্ঞানে ইহাকে কুকুন্দর বা হইকসাছে। ভাবপ্রকাশে কুকুন্দর নামে যে উদ্ভিদের 

গুধপর্ধযায় লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে "তাচুভ” ও “হুস্মপত্র” শব্দের উল্লেখ দুষ্ট হয়) 
ফুকশিমাতে এই ছই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আযুর্ধদবিজ্ঞানকার, কুকুন্দরের 
পর্যায়ে ভাবমিশ্রোক্ত “তাচ্ড়” ও “হক্ষপত্র শব্দ গোপন পূর্বক ম্বরচিত 'দীতপুঙ্প ও 
প্কুনুরদ্র শব্দের যোজনা করিয়।, কুকুন্দর কুকৃশিম! অর্থে গৃহীত হইবার যে বিশ্ন ছিল 

তাহ। স্পষ্ট অপদারিত করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে গুণোলেখেরও ব্যতিক্রদ দৃষ্ট হয়। 

ভাবপ্রকাশে আছে_-“কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্রে! অররক্তকফাপরহ:। তন্মূল মার্্ং নিক্ষিপ্ত 

ব্দনে মুখশোধহতৎ। আমঘুর্ষেদ বিজ্ঞানে আছে--“কুকুন্দরঃ কটুত্তিক্তো! অররক্তকফীপহঃ। 

রকপিত্তমতীপার" দাহং ঘোরং নিহপ্তি চ বলা বাহল্য ভাবপ্রকাশোক্ত কুকুন্দর কুব্শিমা 

নহে। আমধুর্কেদ বিভ্ঞানকাপ কৃত এইকপ প্রাচীন গ্রন্থের আবশ্তকমত পাঠ পবিবর্তন, 

বিদ্যার্থীর বস্ততত্থলাভের অন্তবাঁয় বলিয়। মনে করি। ডিমক্ পকাঁথায় কুলাহল শখ কুকৃশিম 
অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছেন লেখেন নাই। 

061003 800 8365 --16125 0000 (16 58106. 0380101081 (0167165 05 

7০//256%1%2/05%5, 80৫ 10899600799810 60 09866 ৮9 137 0 0, 

01170651150 43 2 55৫701৮6 2150 95117006770 50. 05010520050 96 1705 0 

767) 27607157623 51)2)78 ৮16০ ৪00. 789905 1713001126৩ 1176 0967965 

0588105 ০%27655 179 10706 2110 4010807566760 11 7) 010৩. 00770 09905 29 2 

০০0110প 07001017610 [6/০1, 51620 701001075, 0/570167, 2010 5801. 07562505 

85075 ০০0510৩7 €০ ৮০ 04৪ (০ 162$ ০6 01০০৫ (7057001, ৮০1 11], 0 4). 

নব্যমত-__ডাঁঃ বি, এম্ চট্টোপাধ্যায় বলেন, কুক্শিম। অবসদক এব অতিগারে 

ধারক ।  কুকৃশিম! ঈষত্তিক্ত এবং বহুপিচ্ছিল। এতদ্দেশীয় লোক, জর রকাতিসাঁর 

ও কণ্ুকোঠাদিতে কুকৃশিমায় রস আধ ছটাক মাত্রায় সেবন কবাইয়। থকে । (ডিমক্ 

হয়? খঃ) ৪ পৃঃ )। 

কুম্তিকা_ ন্ধুন্সিন্জা | 
জ্শ্মিজা আহিনন্থী-_[১1512. 5৮2110665 

হাবিদর্থী দ্বিলয নিজা ভরম্ী ভাী না দত: ॥ হীঘলব্ববী হন্বা 

ঘীফ্িনন্রতন্হখীঘস্ঞন। ল্াদল্যাত: 1 

গ্ 



ইওজ পরিশিষ্ট-নহিসিভল। ৩৭৮ 

ভীষাঁনাম__ব1:-_টোকা পানা ।  হি১_জলকুন্ডী, কাই। নঃ-জলমগুবী। 

ওঃ--জলকুন্তী । কঃ হীস্ছলং। তৈ+-ভুটিকুর। 

ভেদ-__ব্গে সচরাচর তিন প্রকার পানা দেখা বায়_-টোঁকা! পানা, ইনদুরকানি পান। 

ও দে পাঁনা। টোকা পানার প।তা বৃহত্ূম ও তরলায়িত প্রান্ত। ইন্দুরকাঁনির পাতা 

ক্র ও ঠৌছার মত মোড়া । ক্ষুদে পান! অত্যন্ত শ্ুদ্র, গাঁয়ে কাপড়ে লাগিয়া বায়। 

উঁষধার্থ ব্যবহার--বৈদ্যকোকজ প্রব” ও “কুস্তিকা” শব্দে টোকা পানা গ্রহণ 

করিতে হইবে। পানার মূল ও পত্র 'উধধার্থ ব্যবস্ৃত হয়। মাঁত্রা_-স্রস ১-২ তোলা। 

কাথ__৫--১০ তোলা। 

ভাঁবপ্রকাঁশ-_টোক পানা, হিম, তিক্ত; লঘু, স্বাদ, রেচক। কটু, জিদোযর, কক্ষ 

এবং প্ুক্তদোৌষ। জর ও শোঁখ হর 

00105010905. 0০06105৪1৮৪ 06 [১০/25৪10 90010177) 01801109101 
210 11700. 4৬150 11017 21111171701) 2100 91110107010. 

40010105 2500. 0965.--1)07)01001)1 770 500711১0, 21৮01) 17 05007, "010 
2909 2170 21919100 25 277560 111) 70950 ১৮20 (0 1711-0ো]া) 01 01)0 5091১, 

£5 7০081009০01 0১016750515 2160 06 টিনামি] 02105, (বি, বি তা00, 
৬০1]. [1 ১, 03০), 

নব্যমত-_-টেকা পানার মূল, ন্লিগ্চ ও অবদাদক, ইহা মৃত্রকৃচ্ছ, রোগে নেব্য। 

পানার সুল অন্তধূমে দগ্ধ করিয়া সেই গার গোলাপজলের সহিত কেশদদ্রতে লেপন 
করিবে। টেকা পানার গাঁত। বাটি অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে বন্্ণা গ্রশমিত হয়। 

("সার্, এন্, চোরি। হয়ঃ ৭১, ৬২০ গুঃ)। 

রু্ণচুড়া__জ্ানুভা । 
জঘ্যন্ুভা--€255211)10112, 1১01101011-1725. 

ভাবানাঁম-_বাঃ- কষ্ঃচুড়া। গুঃ সন্দেশরী। কহঠকোমরী। কোচিনচায়না- 

হো়্াকঙ্গ,। মালাবার উপকূলে-তিসিতিমন্দার | শিলং-মেনোরামল। 

ওঁধধার্থ ব্যবহাঁর-_ছাল, পাতা, ফুল। মাঁত্রা__কাথ ৫--১* তোল! । পাত! 
ও ফুলের বন ২7২ তোলা। 

বক্তব্য-_শালিগ্রান নিঘণ্টতে কৃচুড়া দিদ্দেশ্বর লামে উক্ত হইয়াছে। দিদ্ধেশ্বরের 
শণ--“সিদ্েখবরো! হিনঃ মগ গ্রস্থিনাড়ীব্রণাপহঃ | বাতব্যাধিহরশ্চৈব জিদোযাদয়নাশন$ | 



৩৭৯ পরিশিউ-_দহিমিছ্ন্ ঃ হ৩৫, 

0৮028 800. 0363 --2572005089710010, 02705) 5608155 00 15305, 

৮৩0 হা 200000101052) ০0150 0007092805) 8০ 8 ঘ 107০0, ০1 [5 

ঢ. 224) 

14৯1 ঢআাতে ০609 চাজ৮ আি 52৫ 0০0০. ০7/0060260286 8170 001691152, 

10০6 00752006215 00. 8৩ 0০ 750০৪৫01203 ০৪৫ 0১567801005 80০0 1143 

0০106-৮ (3571905৬০11, 0 5০06) 

নব্যমত-__ককষ্চূড়া, আক্ষেপহর, গর্ভাশয়ের অবসাদকারী এব" মৃদ্ুরেচক। ইহ! 

রদোরোধ, শু, এবং উদরাশ্মানে সহিত মলমৃজররোধে প্রযুক্ত হইক্জা থাকে । (আর, এন্, 

ক্ষোী, হয়ঃ খঃ। ২২৪ পৃঃ )। 

ডিমকু বলেন কৃষ্ণচূড়ার পত্রমূলাদি সকলই রক্তত্রাব বর্ধিত করিতে পারে এবং ইহা 

বিরেচক। কিন্তু এ বিষ য় কেহ যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন এরূপ কোন বিববণ দৃষ্ট 

হয় ন[। (ডিমক্,২য়ঃ থঃ, ৫০৬ পৃঃ )। 

গঞা লজ্া। 
270 60১910 10591105 ০0 ০ ০9101721015 50152, 

ক্সানিতী নমিঘী বজ্মা লল্মঘীহীদনী হ্বজা | লিঙ্গাজ্রপনী মঈমানিলী 

্ব নিজ্ঞাহিনী। নহলাধিঘন্কাহিতী পা ল লহজাহিম্টী। ক্সাল অ- 

অপ্টিনা। 

». ক্বঙ্যমালাহিহীত্ৰ' অলানত্র লিনাহবীন্। নান্মাজামন্মবাধাদী 

বিষ্ৃতরীনপি হাত্ান্। হান লন্বাঘীং মৃবন্ব বাব্রদিন্নজল্। ক্সবিন- 
মান্য সবল্মাঘি হসীএভলনিঘন্নন্। - শ্ানু্মহনিষ্লালল | 

মাত্রা__ব্লবান্ যুবকের পক্ষে_-৯--১ গ্রেগ, ৪। ৬ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। বালকের 

পক্ষে সদ গ্রেণ। 

আন্রেয়সংহিতা-__গঞ্জা, অগ্নিজনক, তর্পক, বলপ্রদঃ ক।মোদ্দীপক, মনের 

চাঞ্চল্যপনক, নিদ্রাদাতা, গর্ভপাঁতকারী, বিকাশী, বেদনা ও আক্ষেপহর এবং মন্ততাজনক। 

আয়ুর্কেবদবিজ্ঞান-_গথা, ক্ষিশ কুকুর শৃগালাদি অন্ত দংশন করিলে যে জঙাতক 

উপস্থিত হুদ তাহা নিবারণ করে। ইহা! ধনুটক্কার, দারুণ বিস্চীকা, মদাত্য়, শুল, 

অগ্রপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও অতিরিক্ত স্ত্রীরজংশ্রাৰ নিবারণ কবে। 



-ইছ০ পরিশিষ-_দহিজ্িস্ভল্। ৩৮০ 

00119616061)63,--/5 ৮0121110011 200 1091015 ১1010719000 00950 20050 

[510011016, 200. 0071275 2 21010 ০0101021106 7 (500150 0211000110 00 

0210132191000]) ৮) 5৮ গা 010 09008521006 
শ 

00101192700. 00993.--4১7100)1)0 1751১700610, 23191525730010, 990011101 

01170015770 20১0 21১1১011710 7 10100 09505 101০900, 11) 110010117] 00525 

ঠা] (0৮07) 007 0১0 ঠি5 (10001762005 25 27) 0৫760010190 106031021705 292 

08৮10 ০01 17101) (07105 01510000210 3000110 ো০ 10701630. 1 0১101102125 

(70 90101) 25016650000 107001701101) 000 07707627505 070 2131১011101 

19010170110 1 2009 25 21) 20007902100 211115197510010। 1১0 19170101107 (0 

01101], 161025) 0800৮017100 20211620001 1701 [37000101180 ০07)911192101) 

1955 01 2191901116 1007 11১0 0101310279213 00101 01015 1১0013110110 01১107), 

10151710019 0500 11 1)020701)0 01 2 091)117070115 01" 010701010 01)7120$017 

2911)102) 5৮1001317)5 00060) 010101710 1970101)1015) 01691)055 109 07019000717, 270 

01107 91999770010 20060610715 29 1)960119) 00102 &০ 1115 2150 0900 11) 

107505 010161009) 2১00051 001)1055107) 00117101 (000]5 ২০,106 055017)0- 

(10005 1500. ঠা 11700 01 01311) 25 2. 15191101010 17070013101) 02101706196 

90070; 210 1210010050৫. 17110110701 200. 09501010171)027, 150 190৫ 

10. 0177001011700101001517, 25170110070 10000160516 টি 12501) 9500 25 21) 
2001)70015150 2000 25 21) 10101001)11106 03181). 71702100150], 11) 17775000905 
০1110031602] (001) 07165052 13769507৮00 810) 1 17070065 2. 1)10720 
(200) ০015000 ৩৮০৯, (10723001015 2100 ৮0215 11703, 11019001111) ১021017058৯ 01 
1955 01 01৩0005. (1২. টি. 1017079) ৬০], [15 19 ৪7০), 

নব্যমত-_থালা। বেদনাহর, দিদ্রাজনক, আান্দেপ নিবারক, ঘর্দকারকঃ বৃঘ্য এবং 

স্বধাবদ্ধক। অধিক মাত্রায় গাদক। যাহার গাঁজা কখন খায্স নাই তাহার। উষধোচিভ 
মাত্রায় গা! খাইলে বেশ স্বস্তিকর নেশ। হয়, তখন সমর, দুরত্ব এবং শব্দ বিশালতা প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । ইহা! সাহস কন্পনাশক্তি ও ক্ষুধা বন্ধিত করে। বধনূপে ইহা বেদনাঁহর ও 
'আদ্দেপনাশক বটে কিন্ত অহিষেনের তুলা নছে। পর্ষান্তরে আফিমের মত ইহ! কোঠবদ্ধ- 
কারী ও অগ্নিমান্টাজনক নহে। কিংঝ। আফিমের সহচরন্বরূপ অন্তান্ত কষ্টপ্রদ উপসর্ণও 

আনয়ন করে না। গাঁজ।-পুরাণ ও দীর্ঘান্থবন্ধি শিরঃগীড়া, শ্বাস, দুংড়ি কামি, সঞ্চিত 
কাস, ধন্ু্দ্ার, জলাতহ্ক (13)7979)1% ) গৃচ্ছ্াদি পীড়া, নার্ডের উত্তেজন হু বখন, 
বিষণ্নতা, প্রলাপ, ও কম্পাদিতে ব্যবহৃত হয়। নিদ্রা্জননার্থ আফিম গ্রয়োগ রোগীর অসহ্থ 
হইলে তৎপরিবর্থে গাল! বাবস্থা কর! হয়। 'অপিচ ইহা রগদীগণের অতিরিক্ত রজঃকজ্রাব 
কিংব। ক্রজঃ এবং পুরাণ বাতরোগে প্রধুক্ত হইয়া থাকে । এতদ্দেবীন্ন লোকে বাজীকরণ 

নন্ধপ এবং আফিন ও নদের গত নাদকরূপে, গাঁজা গেবন করে। গাছ, অধিক পরিমাণে 
সন্কৎ সেবন, অভ্যন্তভবে সেবন কিংবা দীর্ঘকাল সেবন করিলে, মুখ (1১198£2৫) চদ্ষু 



৩৮১ পরিশিষ্ট- অহিগিভন্। লং 
রক্তবর্ হস্তপদ্রের কম্প ও ক্ষীণতা, এব" স্বৃতিশক্তির ছূর্বলত। ব| হানি হইয়। থকে। 
(আর্ এন ঘোরি ২য়" খণ্ড ৫৭০ পৃঃ)1 

গগুগাত্র বন্তবাল্। 

মবতমালম্_4১7002 50021952127 -089021 210৩, 

50756 501) 

যব্তমাল সিল ভ্্ঘ লানঘিন্মলিম্তকলমূ। ক্্ত্ল লটঘলল আান্তুন্ 
জম্মনিদীভলল্। ক্সলিতপ্িলা | 

নঘন্ম ব্বজন্ জানত মীন প্রতমিন ব। অন্বর লামজবাম্ববজদি- 

মবন্সত্যন্। বীলাদন্ লং শীন স্হা অভ্সহৃনূ। হানত জদজল্ 
নান প্রিজন্ ঘিন্মনামনলদ্। প্তত্তলি অতুহলাজ্: | 

গণ্ডগাত্রের ভাষাঁনাম__বাং__লাতা। হিঃ_-শরীফা। লীতাফল | ফ1ঃ__খরীফ,) 

তা -সীতাগল্লম্। তৈ:__দীতাপুনু। 

উষধার্থ ব্যবহাব__মূল, পত্র, বীদ। মাত্র।-_সৃলূর্ণ ২১ আনা। 

অন্রিনংহিতা-__আাত। _হিয বৃধ্য বাঁতপিন্তন।শক, শ্রেন্পজনক তৃষ্ণানিবাঁরক 

এব* বমন ও বিবমিষ! হর । 

বৃহন্নিঘণ্ট, টরত্াকর-_সা৩া_রকতক্ স্বাহ, শতল ব্বদা বওপ্রদ পুটিকর 

মা নকর এবং দা, রক্তপিন্ত ও বাযুনাশক। 

00096160606 01 ৪৪৭: 25105 700056595 15265 2100. 10017720015 
হি ০00] থা 50110 0100105 ( ট 90০70, ৮০1 110 23) 

৭ গু 56605 10565 900 110220075 রি 5000517 2015004000701012 

৫0 15 0৩3 0০5৮৩ 6০ 105508 116১ 110656৩05 276 7200) 0560 ৮) 0৩ 

75055 চিত 15000%105 1706 ০ 05 17550 1055 7৮981150০৮৩ ৪002 মা 

০8960] ১ 07 11275 027000652৫6 5760 100৩ ০) হয001 19210) 210 0007659 19 

0100০6৫ (00500002৮০1 1 0 বক 

061075 800. 2865 71252085295 হাঃ 55505 27001162525 ৮2810015077 

005 60 10560 [1656 05160102555 945. 21115060116 10050715 20 

10556602 হা)0. হ0150 510 হাট ও] 20800 500 8 00816156915 2[221150 



ইল পরিশিউ__হিষ্ভ্তজ্। ৩৮২ 

(0 50199 10099100 10010180015) 87010000016 01130013000. 9০০05 15 11900 

03801102119 17 01002. ভ0া)) 210. 07 100000510010100 মিতা 1170 1)21173 2159 

71312010010 209605509 10 1125107) 1700121107, 310 1701505 2১019 076 

২৫01] 19001)000 50005 19 7900070 2071101), 000 10০91 15 00500 25 2. 0129110 

00127050200 0০0 70 20012000016, 000 আম 16০105 0 70 0500 101) 

০201101), (1২. ট, 700015) ০1, 115 0 32), 

নৃব্যমত--নব্যেরা বলেন আতার গাছ পূর্বে এদেশে ছিলনা, আমেরিকা হইতে 

আনীত হইয়াছে । 

আতার বীজ, পাতা, এবং কীচা ফলে এক প্রকার কীটনাশক বস্ত আছে। 

এতদ্বেধীয় লোকে দাথার উকুন মারিবার জন্ত আতার বীজ পেষণ করিয়া মন্তকে 

ঘর্ষণ করে|] আতার বীজ সাবধানে ব্যবহার কর। উচিত। কোনরূপে ঘদি উহ] 

নেত্রাভ্যস্তরে প্রবেশ করে, তাহ। হইলে চন্ষুরতে অত্যন্ত বেদনা ও চক্ষু লাল হয়। ( ডিম, 

১ম; থও, ৪৪ পৃঃ)। 

পিই আতা! পাতী মৃচ্ছণগত রোগাকে নস্ত করাইবে। ক্ষতে লবণসহ পিষ্ট আতী- 

পাতার প্রলেপ দিলে ক্ষতের রুদি বিনষ্ট হয়। আতা বীজ কাটিয়। অপক স্ফোটকে 

প্রলেপ দিণে, ফোড়া পাকিয়া ঘায়। আতাবীজ উত্তমরূপ পেবণ করিয়া, যোনির অভ্যন্তরে 
্ & ০ তু প্রবেশ করাইয়া রাখিলে গর্আাব হয়। আতার ঘূল তীব্র বিরেচক। ইহা বিপর্ধ।আআক 

ননোবিক।রে বাধহত হয়। (আর্, এন্, ক্ষোরি, ২য়ঃ ণ্ড, ৩২ পৃঃ)। 

গন্ধবিরেজা- বহন ্রীনাজব্জা; | 
1110 0160 10511) 01 1১11773 [.000100112, 

ক্পীলাববাৰ: নাদান্তন্গুল্বী ভ্বহঘন্কহ: | গীদনিক্াঘলী বীদান্ জলি- 
কহুলাদন্ব: | ব্সানঅন্তিনা | 

উধধার্থ ব্যবহাঁর-_গন্ধবিরেজা প্রায় ধূপন ও প্রলেপার্থ এবং ইহার তৈল সেবনার্ 
বাবন্ধত হইয়া থাকে । তৈলের মাত্রা__-১--৩ বিদ্দু। 

অব্রেয়সংহিতা___গন্ষবিরেজা,_-কফনাশক, মৃত্রবর্দক, জরপ্প, শোকবিঘ্াপন 

অর্থাৎ ফলা বসাইয়। দিতে পাবে । অধিকন্ত ইহ কৃমি ও বেদনাহর। 



৩৮৩ পরিশিউ--অহিলিষ্তম । ব্হই 
08003 200. 8503 _-510)012176 22101590180 010 0199 76510 15 0560 29 

সি0া৭0100 18151018015 15০0050ণূ5৫ 25 হু 01556 09 0920001065৮ ৪2 
ওযা87850 115৩010796০] 05 তা 000) 06006 00105121120 21০56 270. 51270 
105 £০০0707 (তি ছি 10075 ৬০1 ]া 0579) 

চাা। 

০870] 2%2ভিক506-06চ 087৫ 

উৎপততিস্থার__ই*লও ভারতবর্ষ জাদাম চীন জাপান ও আমেরিকা । 

ভেদ-_কাল ও সবুজ ভেদে চা প্রথনতঃ ছুই প্রকার বাণিজ্যগ্গেত্রে ইহাদের 

প্রত্যেকের আবার বহু সুপরিচিত ভেদ মাছে। কনগু স্ুচড উলঙ পিকো! এব* কেপঁর 

কাঁল জাতীয় টার। এব* হাইগন্ দ্বিন ইয় হাইপম টোগ্ানকি ইম্পি রয়াল ও 
গলপাউডার সবৃ্জজাতীয় চার বিশিষ্ট পরিচিত ভেদ । অনেঞ চ লেবুছ্ুল গোলাপছুল, 

চাষেনী ও অন্ান্ত পু্প স থোগে স্থগধি কবা হ্ম॥ কতকগুলি আতি উপাণেক্স শ্রেণীর চ| 
(যাহার ১ উশের মূল্য ৫* শিলি") চীন ও কপিয়ার ধনাঁঢাননগণ দ্বারা সেবিত হইয়া 
থাকে | ভারতবর্ষে উহাদের আবাদ হয় ন1। একই চা বৃক্ষের পত্র হইতে বিভিন্ন 

প্রকারের চ' প্রস্তুত হয়। বৃক্ষ হইতে পত্র সংগ্রহ করিগ্াই শুদ্ধ করিলে সবুজ চা! প্রশ্তত 

হয়। এইকপ ত্বারিত শুফ চা তে সবু্গ চার বর্ণাদি স্থরক্ষিত থাকে । কাল চা বিশ্ব 

করিয়া শুদ্ধ করা বর্ণ কাল হয় এব* উপাদানগত অগ্ঠান্ত পরিবর্তন পণ্ঘটিত হইক্সা থাকে। 

সকল সবুজচ' ইযে একপ প্রস্তত করা হয় তাহ] নহে বহুস্থলে নীল এব* হরিদ্রাদি 

মিশ্রণে ক্লাত্রম পে হুরিদর্ণ করা হইয়া গাকে। অল্তান্ত বৃক্ষের পরও চার সহিত 

তেলাল দেওয়া হয়। 

00156696063 --%[901005060760, (68. ০901520৭ ৭. [১8০81127 ৮0121)15 011, 

27070 270. £5110 90145 086756)07 50 6116৫ 1১01701০ 2010. (0116770 27 

81421070206011021 2৮ ০8051752150 80৩ 211১5810505 ৯2707126800 1060 

ঢ৮)11705 (977760001827056) 05 দ0াহ01 00115 10050 2৮02 10 ৫52 

162. 

00610108708) ০62০0 165. 15 87617591105 200 50705120005 0৪5 তো 
5001108 904125510 ৪0৭ ৭9৫97770 851757270015৩0 1060 ৪055 70 806015 

১০ 15216 ৮0৩ 55০ 00090 011৮6 209 7100০ 05055 800 2150 00 560130৮5 

গ্রাছাযা্ হত 60 205625 দ000055 রি201606 4559চ52 060001005555 06075 

1107557081190 96 005 দি৪ 0516 790156 বত ০76109116505015 121180108 

6০7 2070 1015000205 [6 00010015565 605 স235 01005 905 20 25200105005 



ইল পরিশিক্ট__নহিস্িিল্। ৩৮৪ 

7801056, [10770095505 05 25500112001) 01 70100867003 20. 170010- 

০2100171090. 

[0101:81)00603,-01৬67 5 2 10083018010 07175. ০১100 11101720105 2) 

17085071 01 (62. ৮0 বুনি 15 5৩ 25 2. 02য1509 70.0710000606 2 

(০০19) 00516135120 17010] ০৬০7৮০]] ২০105 (00111) 00107017705 ৮101) 00 

26120770০01 0১৩ 0০০০) 200 1১3100 115 ৩১২০59 1৩205 (0 991১01১5200 2150 

€9:00115111901101, [05 8১০ 91০010 00 2৮০10৩0 11) 17)510112, 11)901011012) 11) 01)05৫ 

৯৪0০1)5 টিোট। ০710120 ঠ]৮আ]0150295৩ ক্ষ, (২ বৈ ৯20, ৬০1, 11, 19, 54), 

10100 70100011006 95০06 09৮ 15 09 (00) 21) 20766201১10, 91191701) 9101110120৮ 

172) 50060010৫ 270070069172 ০৮08৫0, 16 ০5 0150 0০777011) 71100 121 

(62, [07 000 0/070 10০90621060 1050 07৩ ০760 ০1 0170110151105 0100 ৮৮০51 

01 06 9০৭১, 270 25 205 50991270৫ 010৮ 00৫১ 111১ 11500552111) 32৮05 10০0, 

10 25 19000000 25 11161100619 080105050৪6 [টা [020 3010] 1005 91)0 81) 

11300) 00) 100)0 0017027) 02 1700767565 070 ০01) ৮506 0১৮ 0০00৫257091 

(01 601671)0, 2100 17) 00007 ০55 [00 00176911017 210060)) 06211757150 

76০7 [6527060 %5 01001)” 701001৮0) 1১06 0 00070010090 01 70210 

(৫2 01015 51195021700 ৭ 1101 ০১২07010010 200) 20100100, 10170700101) 01 (9215 

(035 06501100010 [)7, 31101) :-16 00076250500 25927001120707 011909017১9) 

0100 1651) 2770 1)02৮-10170)17)5 15170 3 010 101) 07১0011001100 01 1000 11013 
[070060 1000101017, 10115010700 20591550158110107) 19090 11 17007927565 1130 
১25১0010100 7900)৮ 26৫ 85 2150 2 1১০৮611৮1 150017501)07 200. 91109101701 
(0০701016১0০ (21060, 0101 59006 (1100 20007 7709005) 2৪ 10179110019 (০9 19800 
0751১৫13510 [701 6170 ০0710017771101) 01169 12107102010 10) 05021701001 01)0 
[০০ 27 13790406107 ০01 হো 10150101310 (21)72057 [0 117৩ 32190 7৫29507) 1 
(9507 00) 00655 1615 171:6]) 60 07056 0010911120101. 167. 91708101701 1১৫ 
£2107. 23 0৮৫120 1)5 (1)950 ৮৮110 500৫7 [01 ৬2150010099, 0৮ )% (15950 
৮17০ 276 1107910 $0 17791070 07 [১2171670017 01 006 0702 হিট ০রাআাযে 
045675৩,. 4১5 2 170751710 5111101276 (02017007736 (থ০] 10) 20৬01056) 00৮ 
11670970100 210 000012120 200. 27 011)07 216061075, 02900 09 01721791101) 01 
(10 50156017100 00197055107 01 7707৮0-0১০67, 165 00005 25 2 70011100 
50101010076 200 09০ 10 000 1/22/6 007627700 17) 16 (10917001, ৬০], 1. 
[1১ 179-8০.) 

নব্যমত- -পরিমিত চাপান, শ্রমহর, উ্, আরামজনক, ও ঘর্কর। অতি গাত্রায় 

সেবনে, হৃদয়, মন্তিক, মোটর নার্ভ ও পাকস্থালীর ক্রিয়। বিকৃতি জন্মে। অতএব বিবমিষ। 

বমন, পেটফাঁপা, গ্রহণী, হত্তপদ কম্প, সুখ বিবর্ণ, ক্শিণনাড়ী, ভ্রর উপরিভাগে বেদনা, 
মত্ত! বিশেষ (1721150805110 )কে যেন বুক চাপিম্লা ধ্িয্াছে এইন্দপ উতকট স্বপ্ন 

দর্শন (২18107016) হইয়! থাকে। চা পান শরীর দয় ভান করে অতএব.ইহ! পরোগ- 



৩৮৫ পবিশিষ্ট-__মহিমিভদ্। হল 

ভাবে পোষক বলি! গণ্য হইতে পারে। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোকার্বন্ মূলক থাস্ত 
চা গ্বার! উত্তমরূপ পরিপাচিত হয়। চা গোষ্টীপানীপ্ররূপে পীত হই থাকে। অর, শরহমী 
এবং অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চাকায় এদেশের লোকে বাধুনাশক ও ধর্মকর বলিয়া ত্রিকটুচুর্ণের 
সহিত চা শান করিয়া থাকে। চ1 তে প্ট্যানিন্” আছে, এই ট্যানিন ভুক্ত বন্তর *জিলা- 
টিনের” সহিত মিলিত হয়, হুতরাং অতিরিক্ত চা পানে সংগ্রহগ্রহণী এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগ 

লক্ষি থাকে । খাহারা মুচ্ছণ, অনিদ্রা, ব্ৎস্পদন ও হৃদরের ভালভেক্স বিক্কৃতিভাত 

রোগে পীড়িত চা পান তাহাদের পক্ষে নিত্দ্ধ। (আর, এন্ ক্ষোরি, হয় খণ্ড, ৮৪ পৃঃ)। 

চা প্রধানত, আরামদায়ক, কিঞিৎৎ উত্তে্ক এবং শ্রমহর পানীয়ব্ধপে ফ্যবহৃত হইগা 

থাকে। পূর্ধে বিশ্বাস ছিল যে চার ধিনি (:0761)০) নামক উপাদান শরীরের ক্ষয় 
হ্বাধ করিতে পারে। যে কোন বন্তর ক্ষয় হান করিবার শক্তি আছে সেইগুণি অবশ্তই 

আহারের আবই্টকত। ও কিয় পরিমাণে হাস করিস থাকে। অতএব প্রকারাস্তরে চা 

পৌষ়ক বন্বর অন্তর্গত হইল। কিন্তু ডাঃ এডওয়ার্ড শি, প্রমাণ করিয়াছেন, চা ক্ষয় হাস 

করা! দূরে থাকুক, উহ নিঃশ্বাসোচ্ছা ক্রিয়। ভ্রত করিয়া এব" অস্ঠা্ প্রকারে শরীরের 
ক্ষয় বদ্ধিত করিয়া থাকে। চা তে প্লুটেন্ আছে বলির! অনেকে উহাকে সাক্ষাৎ পোষক বন্ত 
বলিয়া মনে করেন, কিন্তু স্চরাঁচর যে প্রণালীতে চা প্রস্তুত করা! হইয়! থাকে, তাহাতে 

এ £ুটেন কিঝিৎমাত্রও নি্াশিত হয় না। ডাঃ স্মিথ, চা পানের ফল এইরূপ নির্দেশ 

করিয়াছেন__দাঁংস এব* উত্তাপোৎপাদক থাগ্ পরিপাচিত কত্রিবার পঙ্গে চা প্রশত্ত। 

ভুরি ভৌজনের সহিত চা পান করিলে অব পৌবণক্রিয়া বদ্ধিত করে, কিন্তু পক্ষান্তরে 
প্রচুর ভোজনের অভাব হইলে উহাই শরীরষয় বৃদ্ধির কারণ হইথা থাকে ॥ চা বলবান্ 
সক্ষোচক, অতএব ভোজনের অব্যবহিত পরেই কদাচপান করা উচিত নহে। মাথাধর!, 

নিউর্যাল্ছিরা এবং নার্ডের বলক্ষয়জাত অন্ঠান্ত পীডায় চা, নার্ডের উত্তেজক পানীনরূপে 

বাবহার করিলে ফললাভ হয়। (ডিমবৃ, ১ম ৭, ১৭৯ ৮* পৃঃ) 

চোঁবচিনী- ন্বীনন্দিলী । 

স্বীদান্মহনবা, ভ্বীনছিলী__5101125: 0117725 50211250190, 

দুতবান্বাভ্রজনবর্যানন্__্বমন্যাবন দললীদী সন্পিষনতলা। 
হান: সতভামা ছ ভা স্ব মধ্তুযা হঘ। স্মি্লিছক্তুঃ । 

দ্বীদান্নবেন্থা জী নিজ টা লস্িহীমিজল্। মিত্রন্াওধালেমুলদ্ী 
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আন্ধন্নুলনিগ্গীঘিনী | নানভ্যাপীলমক্মাৎস্বন্নান নন্তনহলাল্। আ্দীস্বনি 

নিওপীত্ঘ দিহভ্লালঅলাজ্িলী । মাবদল্জাস: | 

হ্বীদান্নহনন্লা নিলা লীহ্যা ল্লাব্নিপ্রহীলী। ঘান্তন্রত্রিজতী নব্মা 

মলুলনিক্ষীঘিলী | লাহ্ব্মন্ জীভিব্জী নব ভচ্থা ইন ৰব্াবনী । বঈদহা 

নত্বনিত্্দ লাম্মালীন্নানুলাক্মিলী । নান আুললগক্জান্ঘান্তদ্বমলিলাজলী | 

ক্ষন দিবক্রীপর্ লালা জতীমন্থল্। ঘন্বানান লুক্ব্বন্ম হাজঅন্ছম- 

লষ্ী নগ্রা। হাহ্তনাবাঁ নলহীধ ম্যন্দসীক্মিনহীনজস্। বল্াক্ন্ন্দ- 

নানত্ব স্তলবানত্্র না্বন। লিনক্তহলান্মহ; | 

ভাধাঁনাম-__বাঃ-তোপচিনি। হিঃ-চোব২চিনি। তাঃকোরিপ্ে। তৈ£-_ 

পিরাঙ্িচকক1। অঃ-কুদ্ব-এস্শিনি। 

ভাবপ্রকাশ-_তোপচিনি,_-কটু, তিক্ত, উ্, অগ্নিবদ্ধক, কানস্তিকর। মলঘৃত্ররোধ 

নাশক, আধ্মানহর, শুলরন, লুজ শোঁধক, বাতব্যাধি, অপশ্মার, উন্মা:দ, ঠায় এবং 

বিশেবতঃ ফিরঙ্গরোগ (সিফিলিস্ ) নাশক। 

নিঘণ্ট,রভাকর-_-তোপচিনি,_তিভ্ঞ, উট, অগ্বিবর্ধক, ধাতুবুদ্ধিকর, বজগ্রদ, 
বলার, গর্ভ গ্রদ, শলরোধনাশক, আধ্ানহর, উন্মাদ বিনাঁশন, বাতশুল, অপন্মার, ধাতুহ্ষয়। 

গাত্রবেদন!, ফিরগ্রনান উপদংশ, কটাবাত, পক্ষাঘাত, উরম্তস্থ, রাজবঙ্গ। ব্রণরোগ, 
গণ্ডমালা; নেত্ররোগ, শুক্র এবং শোণিতের দোষ, সর্ধাপ কম্প ও কুজভা নাশক । 

বত্তব্য- চোবচিনি শব্দের অর্থ টানদেধীয় কান্ঠ। 9171185: 3181377, নামক 

উত্ভিদের কন্দাক্কতিগুলকে চোঁবচিনি বলে। ইহা চীনদেশ হইতে আনীত হ্য়। 

রল্সবর্গ বলেন এই উদ্ভিদ গ্রহ এবং গারোপর্্তেও জন্মে। এবং তদ্দেশীঘ্স লোকে 

ইহাকে হরিণন্থুকৃচীনা বলে। চীন হইতে আনীত চোবচিনির সহিত ইহার আক্কৃতিও 

বর্থগত সম্পূর্ণ সাদৃহ্য লঙ্ষিত হয়। বে চোবচিনি ভারী, খাহার বর্ণ গোলাপ ফুলের মত 
এবং বাহার গাঁট নাই তাহাই উদ্তগ এবং 'উবধার্থ প্রশন্ত। কোন বুনানী গ্রন্থকার বজেন-- 
কচিৎ তাজ! চোবচিনিও এদেশে আনীত হইয়া থাকে । এইক্ূপ কতকগুলি তাজ? চোব- 

চিনার মূল তিনি ঘুর্শিদাবাদে রোপণ করিরাছিলেল। ইহাদের পত্র ও প্রভান নির্গত 

হইয়াছিল। কিন্তু করেক বৎসর পরে তিনি খনন করিয়! দেবিঘ্াছিলেন, এ চোবচিনির 
মূলের বথেষ্ট অপকর্ষ জন্িক্সাছে এবং ৭৪ চীন হইতে আনীত চোবচিনির ডুল্য নছে। 
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নবামত-_তোপচিনি, ঘস্মকর, উধ, রপার়ন, এব" অপক স্কোটক এব" অর্বূদাদি 

বসাইয়। দিতে পারে। দীর্ঘকালের শিরঃপীড়া্থ অনন্ত মূলের সহিত তোপচিনি ব্যবহ'ত 

হইন্। থাকে । মালাতকি, এশাচ ও তেজপত্রের সহিত তোপচিনি ছুগ্ধে পিদ্ধ করিয়া 

বউ হু) কাত আনান, অপুশ্থার ধাডুকৈষযা রাত! গওস্যতঠ গক্রক্ষীণৃতা, চিরজাত 

বরিক্লাবৃত্ত ফিরঙগরোগে পাঁন করিতে দেওয়! হয়। তোপচিনি পেষণ পূর্বক হস্ত পদের 

স্বীতিতে প্রলেপ দেওয়া ষায়। 

সত্্াট পঞ্চম চার্লমের বাত হওয়ায় তিনি তোপচিনি বাবহার করিয়া ফল পাইরাছিলেন। 
সেই হইতে যুরোপে তোপচিনির সমাদর বেশ ব্যাপকতা। লাভ কক্িয়াছিল। এব" 

তোগচিনির গুণের প্রশ'দা করিয়া কতকগুলি পুস্তকও রচিত হইড্াছিল। কালক্রমে 
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বদিও প্রকাশ পাইয়াছিল বে তোপচিনির গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচারিত হইয়াছে, 

তথাপি খুষ্টায় সপ্তদশ শতাব্ পর্বাস্ত, ঘর্দকর ও রসীয়ন বলিয়া তোপচিনির খ্যাতি অব্যাহত 

ছিল। এবং উহা! সীর্শাপ্যারিলার মত ব্যবহৃত হইতা। এখনও কোন কোন আধুনিক 

ফার্ধীকোপিয়াতে তোপচিনি স্বীয় স্থান অপ্রিকার করিয়া রহিয়াছে। (ডিমকৃ, ৩য় খঃ, ৫* পৃঃ)। 

জিলিনী-_জিক্কিলী । 

লিত্বিনী--00112 ৬৬০৫101. 

ক্সল্লপ্র্ধন্া-__"ন্বলিতসীঘা” | 

লিক্ষিলী সন্ত বীঘ্ঘা পাতা লব্ছজ্ীঘিলী । জান্তা লব্ছদীবা- 

নানানীষাহন্তন্ ঘত্ুঃ॥। নলাবক্নত ভান হাস্নিহ্দীেলে ভবন; । 

লানদল্াচ্ঃ | 

নানী লত্ুহীহ্া ল লব্ঘসী শ্রীলিক্গীঘিলী । জিকিলী জতজ্জা আলী 
নগ্রানিঘবাহনাস্লী | হ্াজনব্্রল; | 

ভাবানাম-_-বঝঃ-লিওল। হিঃ__জিগিনী, কাঁসমল্লা। তৈঃ-_গম্পিনা! 

জিওলের সংস্কৃত নাম নির্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়--র্কস্বর্গ__-জিব্ল (]95017), 

ডিমকৃ__জিপ্গিনী, অজশৃন্নী। নেত্রৌযধি, ক্ষোরি-__অজশূঙ্দী, জিয়ল। নেত্রৌষধি, নির্দেশ 
করিয়াছেন । বন্তৃন্ঃ বৈদ্যকোক্ত জিগিনীই জিওল। 
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5010101505160 20. €০৮০ 00. 055ভতোঠে 5::561095. জ ওঠ201থ76 50090 

(7077০015 ৮০1,150 393) টী 

নব্যমত--দিগলের ছ।লের ক্কাথ পাঙ্কাচক। ইহা মুখরোগে কৰলাথ্ বাবহ্ৃত হয়। 

বিপর্পাদিরোগে এই কাথ পরিষেচনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । লিওলের ছালচুণ নিমের 

তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুরাণ ক্ষতে প্রয়োগ করা হন্। ইহা ক্ষত পৃবক ॥ ছিওলের 

আঠী, ব্রাণডির মহিত পেষণ করিয়া পিষ্ট অঙ্গে থলেপ এব শ্বাসরোগে সেবন করান 

হইয়া থাকে । তন্ত্র স্ত্রীলোকের হৃদয়ের বলপদ বলিয়াও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। 

€আর্ এন ক্ষোরি, ২য়ঃ খঃ ১৬৬ পৃঃ)। 

ফান্মাফোপিয়া অভ. ইত্ডিয়া নামক পুস্তকে জিওলের ছালের সঙ্কোচনী শক্তির 

উল্লেখ আছে। বিসর্পাদিঝোগে এব* কদর্ধযক্ষতে জিওল ছালের বাথ ব্যবহার করিতে বন 

হইয়াছে। ভাঃবি, বসু সক্কোচক বলিয়া এই কাথ মুখরোগে ব্যবহার করিতে বলেন। 

পণ্ডিচারীর লোকে জিওলের ছাল, বাত ও আমরক্তাতিসারে বাবহার করে। জিওলের 

ছাল সমুত্তেক। (ডিমকৃ, ১মঃ খঃ ৩৯ পৃঃ )। 

টেড়শ_ উভতষ । 

উভূ--171015005 09170118605, 17 [3508101005 45061- 

120017015155001017605 15170 _15011012 111015085 

ভাষানাম--বাংটেড়শ। হিঃ-রাম তরই। তাঁঃ-ভেওদিকেক্। তৈঃ-- 

বেগডাকয়া। শু১ভিও। অঃ-বমিদ্বা। 

বক্তব্য--টে'ড়শকে, আধুব্বেদ বিজ্রানে পিচ্ছিলাত বশা হইয়াছে। পিচ্ছিলার 

শুণ_ ঘোগিপ্রদাহমৎ| বিষিদোষপ্রমেহাত্রপিত্তহদ্ বলপুষ্টিকৎ” । ডিমক বলেন--কাহার 

কাহার মতে টেড়শের সংস্কৃত নাম তিন্দিশ। ডিমকের মতে টে'ডশের সশস্বত নাম ডেও1। 

রাঙ্রনিঘ্ট,ক্র ভেওাব পর্যায়ে “ন্পত্বক” শব্দ এবং গুণোলেখ স্থলে শঅন্রদ। কথিত 

হইয়াছে। ঢোড়শে এই ছুই শব্দ প্রধুঞ্ত হইতে পারে না, সুৃতরা* রাগ নিধন্টুক ভেও! 

ঢেডশ নহে! 
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ই০ ' পরিশিষ্ট-_দহিষ্িদ্তন্। টি 
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নব্যমত-_ট্াড়শ, ত্িপ্ধ। শীত, মুত্রকর ও বুষা। ইহা! গলা “খুশ, খুশত করিয়া 

কাসি, শোষক মেহ, মুরকৃচ্ছ, এবং গণোরিয়া রোগে বাবহত হয়। (ক্োরি। ২য়; খঃ। 

৯১ পৃঃ )। 

রন্মাবর্ণের মতে টযাড়শ উতৎ্কাঁসির উত্তম উ্ধ। “বেঙ্গল ডিংস্পন্সেটরী” নামক পুস্তকে 
উৎকাসিতে টা্যাড়শের লজেঞুস্ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 

তাত্রকুট__নালন্ধুতঃ । 
লালন) জহান্ল:_11০0121)2"]20320011. 

নমান্ত; দিন্সবব্বীভ্যস্বী্যীনব্বিনিজীল: । ব্জন্রালন্ব্তিী 
ছপ্িমান্যন্াহঃ ব:ঃ।| নালন্দ;ঃ নাতুকীক্ক্দী নানব্জান্তনিন্রীলন্ধ: | 
নদ্জ্ারজ্কারনানজী্নানজনীতব্রন্। হন্নন্যনদন্প্তিন্লী লিিন্বানজা 
হিন্দান্ বহান্। ন্ত্বিন্দাহিনি জ্বী লাগ্বিহিনি জীন্মিনষ্ ] 
জাবিঘাললিনব্ত; | 

নতজ্ঘবনভ্ভনঘুলজানান। জ্আহুলচ্যন্িতৃত্ববীবান্কালি: | জদগ্স 
লামত্নহালিজন্ব | বান্বননিত্বাদলব্বজইত্ল্। নিিহ্ঘবি্রান্দ- 
অাহানন্বী | 

সিহীবাহুন্তিন্ হলম্থঃ জন্বত্লী। লঞ্মীনির্ন লিজ্বনিনব্জ সন্লা। 
তৈ 

৭৯১৫ নাত্ঘনভ্ভলঘুলআালান। ব্জানুন্নস্যব্িমুব্বীবন্থানি; | আনুন হ- 

লিন্সানল্। 



৩৯১ পবিশিকউ_-এহিমিভনূ। হত 

ভাঁষানাম-_বাঃ তামাক, তামাকু। ছিঃ-তমাধু। যঃ-তথ্াখু। ৩:-তমাকু। 

ফাঃ-তথাকু অঃ তন্বাক। 

উষধার্থ ব্যবহার-_আর ও শুর পত্র, ভাটা__লগ্ঞ্র উদ্ছিদ। মাত্রা--শুধপজ 

চূর্ণ ২--২ আনা। পত্ররস 3২ তোল)। 

শালিগ্রাম নিঘণ্টু_ তামাকের পূতাদি-পিতকর তীশ্ব। উদ বন্তিশোধন, 
মন্ততাজনক, খাইলে গা ঘোরে তিন্ত, দর্শন শক্তি নিম্েজকারী, রেউক বমনকাবী, কটু 
কুচিজ্নক, বায়ুর অগ্ুলোমক, কফ, শ্বাস, কাস, বাত, কোষ্বাত এবং কমি জর করে, 
দন্তগীডা, গুক্রের পীড়া, চক্ষুরোগ, উ্ুন, বিছা বিষ এবং শোথ নাশক । 

বিষুঃসিদ্ধ।ভ্ুসারাবলী--তামাকের পাতার চুরটের ধূঘ পান কক্গিলে দন্ত ও 

মুখবোগ নিবৃত্ত পার। ইহা কফদগ ও আনমজর নাশক | তালাক শ্বর়* বিষ কিন্তু বিবিধ 

বিষলাশক, ইং শিক়োরোগ হর। নন্ত করিলে হাছি হয়। 
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নব্যমত-_তামাকেন্ন পাতার রদ অবসাদক এবং আক্ষেপ দিবারক। শু পত্র-. 
উত্তেজক, বিবমিধা জনক, বমনক্কারী এব” কচিৎ বিরেচক। অকপ্প মাত্রায় ইহা লালা, 

আন্তরিক নিঃসরপ এবং সুত্রআাব বর্দিত করে, শ্রম ও ক্লাস্তি অপনোদন করে, কোষ্ঠ 

পরিফার করে, কাহার কাহার ইহ! দেখন কথিলে। কম্প, মৃগী রোগীর মত আক্ষেপ, 
অক্ষিতারকার সক্কৌচ, ঘদন্থের অবসাদ, কুকের অস্বাভাবিক শৈত্য এব" প্রচুর ধন্দ হইয়! 
থাকে! বিধকারী মাত্রায় সেব্ত হইলে, ইহা “কোনা” আনয়ন করে এংং হদর ও 

নিঃশ্বালোচ্ছযান ক্রিয়ার অবসাদ জন্মাইযা মৃত্যু ঘটায় অভিগ্রিভ্ত মাত্রায় তামাক 

মাজিরা খাইলে ঝা চরণ করিলে গলদেশ, কট ও পাঁকস্থাপীর উত্তেজনা দন্মে। এবং পত্সি- 
৫০ 
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ণামে গ্রহণী, শরীরের অবসাদ, রী সন্তোগেচ্ছার ন্যুনতা, এমনকি নিঃশ্বাসের রুদ্ধপ্রায়তা 
জন্মিয়া থাকে । এতভিন্ন ইহা পোষণ ও পরিগাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উগস্থিত করে। 

অতএব বালক ও যুবকগণের পক্ষে তাঁমীক সালিগ্কা খাওয়া বা চর্কাণ করা অতীব অনিষ্টকর। 

কাহার কাহার হৃদয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্দীততা প্রভৃতি উৎকট পীড়া অন্বিয়া থাকে । 

“নাইকোটিন্” তাথাকের অন্যতম বীরধ্যবান্ উপাদান। ইহা। বিষবৎ অনিষ্টকারী 

বটে, কিন্তু গাত্রান্ুমারে বিচার পুর্কাক প্রয়োগ করিলে ইহা প্রাণপ্রদ ভেঘল। 

তামাক, শোথ বিশেষে (]২০7৭] ৫7019) মুত্রকার করূখো এবং শ্বাস, ঘুংড়িকাপি, কষ্ট- 

সাধা হিক্যা, অতুযুৎকট স্ত্রী সন্তোগেচ্ছা, শিশ্সের আঞ্েগ ও অধোবক্রতা, এবং শুল প্রশমনার্থ 

আক্ষেপহররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রতিষ্ঠায়, শিরঃগীড়া, দীর্ঘকালের শিরো ঘূর্ণনও 

ভ্রমিরোগে, তামাকের ধূম আদা করিতে দেওয়া হয়। তাদাকের পাতা গরম করিয়া 
শূল ও পেটকাগড়ানিতে পেটে এবং ধনুষক্াররোগে পৃষ্টবংশে স্থাপন করা হয়। তামাক 

পাঁতার উর্দপুষ্ঠে শিলারস লেপন করিয়া, যন্ত্রণাদায়ক কোষের স্ফীতিতে লাগাইয়। 

দেওয়! হয়। কোঠ অথাৎ গায়ে বোল্ত। কাগড়ানর মত দাগ, বাতের দুল। এবং সীমক 

হেতু ভূত শুলে (1-00 ০০110) তামাকের কাচ! পাতা পেৰণপুর্বাক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

পরিনিতন্ধণে তামাকের ধুম পান করিলে, তামাক হৃদ্য, অবসাদক, ও সংক্রমণহর। বাসগৃহ 
ধুগিত করিবার পক্ষে ইহা প্রশস্ত । তাণাকের অতি সুগচর্ণ দত্তধাবন চুর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। 
(আরু, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ। ৪5৬-৪৭ পৃঃ) | 

পরিমিত মাত্রায় তানাকের ধূমপান ঘে অনেকের পর্ষে অহিতকর নহে এ বিষয়ে 
যেমন সন্দেহ নাই, কোন কোন লোকের শরীরে তাগাক ঘে বিশেষ অনিষ্টোৎপাঁদন 
করে এ কথাও তদ্ধপ নিশ্চিত। তামাক অতিমাত্রায়, নস্যরূপে, চর্কণ করিয়া, বিংব। 
সালিয়া, খাইলে যে অনিষ্টপরম্পর। সংঘটিত হয় ছিলারের “থিরাপিউটিবা” নাঁণক পুম্ুকে 
তত্মমুদর বিশদরূপে বর্ণিত হইরীছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, তামাক ঘে কোনদধপে 
অতি মাত্রায় সেবন করিলে শ্কুধ। মন্দীভূত হয়, পরিপাক শক্তি অনাধিক হীনবল ভয়, 

কোষ্টবন্ধ দেখা দেয়, সুখ ও গলদেশ সতত উত্তেজিত হওয়ায় তন্তৎ অঙ্গে স্থায়ী রক্তাধিক্য 

জগ্বিয়! থাকে, ও স্বরের বিকুতি হয়। মন সর্কাদা অগ্রসন্ন। পেট ভার, বুক ধড়ফড় করা, 

পেটে বেদনা, খিষ্রভাব, স্থৃতি শক্তির হানি, নিউর্যাল্জিয এবং পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগ 
করিতে হম়। তাণাক চর্ধাণ করিলে বা নহ্য লইলে, পাকস্থালীর গুদাহ ঘটিবার 
সম্ভাবনা, কিন্ত ধূমপান করিলে নার্ভের পঞ্চমী ঘুখোর (1710071১৭17) শুল জনবিয়া থাকে । 
দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও প্রতিহত হয়, দৃষ্টবন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়ন!_-আকাশ মেঘারত 
হইলে যেমন অস্প্ট দেখার দেইরূপ লঙ্ষিত হয়, অপিচ নানাবিধ দৃষ্টি বিভ্রগ, শ্রবণ্শক্তির 
দৌর্বলা, কর্ণে বিচিত্র, অভুত ও নিথ্যা শব্দ শ্রবণ, দনে হয় থেন গাঁথায় এরবলবেগে রজ্জ 
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উঠিতেছে, শির্বোধুর্ণন। কোন বিষয়ে মনংস*যোগ করিবার শক্তিহাসি হওয়ায়, অধিক্ষণ 

যানদিক অযে অপটুতা, সন অভিনব অযুলক কনার পূর্ণ থাকে, ইহার ফলে বিদর্ষাত্মক 

মনোবিকার এবং নিজেব প্রতি আবশ্বীন ঘটা থাকে নিদ্রিভাবস্থাক় পুনঃ পুনঃ পাশ 

পরিবর্তন এবং নিদ্রা ভীতিপ্রদ স্বগ্র মালায় বিডষ্ষিত হয়। পৌষণের বিপ্ব এবং নার্ভের 

বলক্ষয় হ্গ্রয়ায় পেনীর শক্তি এবং সম কার্দ্যকারিত্ব (0০-০:9172607) হ্রাপ পায় ইহার 

ফলে পেশীর বর্ধন এবং উহাতে মেদঃসঞ্চয মন্দীভৃত হই থাকে । (ডিমক, ২য়ঃ খঃ, 
৬৩৮০৩৯ পৃঃ )1 

ত্বকৃ_জঙ্। 
নহান্, ঝ্ভলঙ্নূ, বন্ছলম্-_06)199 01100917107, ল্লজ্ঘলল্, 

ভাতেখীন্__ণোনা। (110700007 (0000190001701 11101 

0. বি100াথ। 

হু _ব'ছজ, ভাতদঘাত্ব | 

স্সল্নপরবন্না--৭ বহলিনজন্স্,” « দত্যন্)৮ ৭ নব্মন্» দান 

অজ্পমন্,” “বুন্বমীঘলম্” | 

নহাল্গ ভ্্তনীছ্দীহ্থ জদলালঘিণাঘন্থদ্। নব্তবনুকলীদ্বন্নি হিহী- 

কননভসীঘলনূ। অল্ভন্নবীযলিঘবাতু: | 

জবন্য জন্ক্ট জীন দদজাঘনিলামনমূ। স্যন্দানগ্লদ্তীন নাত- 

ম্যতিজব ভপ্ত। ব্াজলিঘবত;: | 

- ্ন্ জছৃত্য জতুব্দ জাত নিন্ধত্থ কদ্বলল্। ঘিন্ছ' নাল 

জব্ভ্ুলাহন্বিলাস্মনম্। স্হ্রিীমনানা:জলিঘীনঘয়্জপ্লল। তলা 

হাষঝিনা ব্বান্থী নিজা ববালিলঘিনলস্ছন্। ভ্বংলি: হ্রদ বন্যা ভ্বব- 

আীসক্দাঘদ্কা । ানল্দান্: | 

অকিমান্নানিভন্থহ লান্মানালিদলাগ্লন্। বান্হূন্বগ্দঙ্গামল অগ্াছি 
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কষনান্টিস্পন। লান্থ ঈর্ব ₹:ভানি নীবি ছিল লিলললি। আসান অ- 

অন্িনা। 

দাঁরুচিনির ভেদদ-__উৎ্পত্তিগ্থানভেদে দারুচিনি তিন প্রকার-(১) দিংহল দাঁর- 

চিনি, (২) চীন দেশীয় দারুচিনি, (৩) ভারতীয় দারুচিনি। ধব্বস্তরি ও নরহরি উভয়েই 
দীরুচিনির পর্ধ্যায় কথনে “সৈংহলং লাটপর্ণধ্চ* এই ছুইটা শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । লাট। 

দাখিণাত্যের অস্তর্গত একটা দেশ। লাট দেশজাত দারুচিনি মন্তবতঃ 0. 17075, €" 
২100৬) বৃক্ষেব তুকৃ। ভারতবায় দারুচিনিকে হিন্দুস্থানের লোকে “ত্বজ্্” বলে। 
দারুচিনি জাতীয় নান। বৃক্ষের ত্বক তব, নামে কথিত হইয়া থাকে, ইহাদের নাম 

0, 11201919, 0, 10675 0, ব100911. ইহাদের মধ্যে 0. 1017918 হিমালয় সন্নিহিত 

দেশে এবং শেবৌক্ত দুইটা দদ্িণাত্য ও পশ্চিমৌপকুলে জন্মে । নৈংহল ও চীনদেশীয় 

দারুচিনি উত্তম, ভারতীয় দারুচিনি অধম। সৈংহল দারুচিনি গীততাত্রবর্, অনেকগুলি 
পাতলা লঙ্থা তুক একত্র কৌোকড়াইয়। কলমের মত হইয়া থাকে । চীনদেশীয় দারুচিনি 

প্রায় অনেকগুলি একত্র জড়াইয়। থাকে না-_-এক একটী আলাহিদ।, আকৃতিতে অসম, 

স্থলতায় যুবতীর অন্ুলিতুল্য, ভাঙ্গিলে ণ্মড় মড় করিয়া শব হয়, মনোহর গন্ধ, স্বাদ মিষ্ট ও 

ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কিঞ্চিৎ কৃষণবর্ণ, স্থল, তত মধুর নহে, গন্ধ তীব্রতর, ডিজাইলে 
পিচ্ছিল হয়। 

মাত্রো_ চূর্ণ ১৪ আন।। ক্কাথ ২_-৪ তোলা। 

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্ট দারুচিনি, লঘুং তীগ্ষ, উষ্ণ, কফ, বাত ও বিঘদোষ নাশক, 
ক ও মুখ রোগ নাশক, শিরঃগীড়াহর এবং বন্তি শোধন। 

রাঁজনিঘণ্ট,__দারুচিনি,__কটু, শীত, এবং কফজ, কাস, শুক্ নামক নেত্ররোগ 
আমাতীসার নাশক, সারক লু ও কণ্ঠশুদ্ধিকর। 

ভাবপ্রকাঁশ-_তজ, অর্থাৎ ভারতীয় দারুচিনি, লঘুঃ উষ্ণ, কটু, স্বাদ, তিক্ত, 

রুদ্দ, পিত্তপ্রদ, কফবাতদ্ন ক, আনদে।য ও অরুচি নাশক ; হৃদয় ও বস্তির বিবিধরোগ, 

বাত, অর্শ ও কৃমি নাশক। তন্কুণ কফরোগ ও শুক্রদোধ হর) গিংহল বা চীনদেশীয় 
দারুচিনি, স্বাহ্, সুরভি, তিক্ত, বাতপিত্ত হর, শুক্রবদ্ধক, বর্ণের হিতকর এবং মুখশোয 

'ও তৃথ্ণা নাশক । 

আন্রেয় সংহিতা-_দারুচিনির তৈল,__মগ্রিগান্য বাযু৫ষি, আধান, আদ্দেপ, 
বমন, বিবনিষ! ও দত্তশূলাদি দত্তরোগ প্রশমন । ইহা ধারক এবং রজংআবকারী। 
এই তৈল জলে ঢাবিলে ডুবিয়া বাঁয়। 

২২ 



৩৯৭ পবিশিউ-_মহিগিভন্) রর 
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10 01)08515 ( 0 টি [0905৮০11150 528) 

নব্যমত- দারুচিনি,বগ, বাযুনাশক, আক্ষেপইর স্থগন্ধি, উষ্ণ সঙ্গোচক এব 

রোগোতপাদক জীবাণু নাশক (0517710৩) দারুচিনি, অগ্তান্ত ভেষজের সহকারী রূপে 

ব্যবহ্ত হয়। দাঁরচিনির তৈল সঙ্কোচক নহে! ইহ! নাড়ী প্রতান এবং নার্ডবর্গের উত্তেজন* 

কারী। অধিক মাত্রায় ইহ! বিষষং কার্থা করে। ভেষজৌপযোগী মাত্রায় সেবিত 
হইলে ইহা উদরাঁখান, ভিহ্বান্তত, আস্ত্রের খুল, আমাশয়ের আক্ষেপ, বিবমিষা ও বমন 
নিবারণের উত্তম উধধ । এটিসেপ্টিক্ বলিয়া গণোরিয়। রোগে দারুচিনির তৈলের পিটকারী 

দেওয় হয়। রোগোৎপাদক জীবাণু নাশক বলি! ইহা টায়ফয়েডঅর প্রভীতিরোগে 

ব্যধ্হত হয়। দারুচিনি রক্তরোধক-_গর্ভাশয়ের উপরি ইহা বিশেষ ক্রিয়া এ্রকাশ করে। 

গর্ীশয় হইতে রক্তাবে দাকচিনি হিতকর । দারুচিনি, আনাভীসারের ও রেচক উধধ 

সেবন অন্ত পেটকামড়ানিতে বিশেষ উপকারী । উরঃ্ষতে দাত্বচিনির এসিড, (017791710 

৭০৫) পিচকারী কর! হয়। ('শার্ এন্, ক্ষোরি, সঃ খঃ হ২৮ পৃঃ) 

পুদিন_প্রতিন: ৷ 

ঘ্বতিনঃ) হীন্বনী-__)১107018 591৬৩5005 

ক্সলঘা--পমান্বিত্াতী,৮ পশ্মজীবইপ্বহ:১৮ পকদ্যঃ” “মা 

মীন?” পন্তযন্নিরলঃ? | 



হুল পরিশিষ্ট-_দহিজ্সিষ্ভল্। ৩৯৮ 

স্বহিনত্ত হব: বানৃন্টীদ্তত্য; স্যত্বানন্থঃ | লবন্নুলহ্বন্পল্দছ: লাদ্দ- 

জাধলহানন্থ: । জ্সহিললান্সনিজ্ুলী: বসন্তব্যনিবাহ্ক্তা । জীব 

জদীত্বিন লাম্বিহ্িনি জীন্বিনল্। লিঘক্তহলাক্ৰঃ | 

বীন্বলী নস্িজননী লন্ুলাজ্মলিজুুলী | জদ্দালন্তী নত্মা ভ্ুছাতীব্- 

আাহিক্টী। স্সানু্নন্নিালজ্। 
পোরদ্দিনা। ফুদিনে! | ফাঃ পুদং। অঃ ভাঘানাম-_বাঃ-_পুদিন। | হিঃ 

তুদানজ.। ইং-_ওয়াইল্ড মিট্টে।। 

উষধার্থ ব্যবহাঁর-_সমগ্রক্ষুপ | মাত্রা রদ ২--১ তোলা, কাথ ২ তোল|। 

নিঘণ্ট,রত্ভাকর__পুদিনা”_ ক, শ্বাহু, রুচিজনক, হৃগ্য স্থখাবহ।, মলমৃত্রপ্তস্ভকর, 

কফ, কাল ও মন্ততা নাঁশন, অগ্রিমান্দ্য, বিস্থচীক।, সংগ্রহ্গ্রহণা অভিসার জীর্জর ও 

কৃমি বিনাশন। 

আরুর্বেবদবিজ্ঞান__পুদিনা,__কুচিজনক, অগ্নিকর, মুখের জড়তা নাঁশকারী, 

কফবাঁত হর, বল্য এবং বমনও অরুচিনাশক । 

বক্তব্য-_ প্রাচীন বৈদ্ধক গ্রন্থে পুদিনার উল্লেখ নাই। পুদিন। তিন প্রকার-_বন্া, 

গার্বতীয় ও জলজ | কএক প্রকার পুদিনা উদ্যানে পালিত হইয়! থাকে । ইহাদের লাটিন 
নান-_-81010008 উ101015 (52081-10100)) টা, 2100112) ১ 10020% (000001177100) 

11, 5৪0৮, [, এণএ৭6025 ১ 00515 ইহাদের গধ্যে 0. [11021027) এবং 

)110101070117 08091001177 পিপারগিন্টের প্রতিনিধি শব্ধপ বাবহত হইতে পারে। 

000966097165,1৬ 50086110011 51071121107 00101509100) 69 190100001171171 
106 01601105 টিটো) 1610090০007 200 17৬০017700510) িাত। 0170. 0001010, 

40010052000 0595.-5010010120) ০21107112650 200 96010201710 3 21৮৩1) 
1) 11150901517, 50701006 &০. £৯ ৮৪0০৮ 9£ 000 10909 15 1917201 101)2100 
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0170২ 00001) 1০901. 5210) 1219109) 2170. ০1010) 10 60102] [:000:0085 210 

10101520 10100 20170100007 10 11006101009, (10510001৬০1, 111.) 0103), 

নব্যমত- পুদিন1-উঞ্, বার নাশক ও পাচক। ইহা হিন্ক। বননাদিরোগে সেব্য। 
পত্রের ভাগব্া জর ও তরুণ কফরোগে হিভকর | (আর্, এন্, গোরি। ২য় খঠ। ৪৮৮ পৃঃ) 



৬৯৯ পবিশিষ্ট_ দহিতিন্। হ৫৪. 

শক 
পেঁপে দক । 

ঘতি_-09/108. 12192) 1576 9728 

ভাঁষানাম--বাঃ পেপে । হিং পেপিয়া। ত1:পপ্রালি মরাম। তৈঃ_ 

বপৈয়! প্ু। ইংপপ। 

উধধার্থ ব্যবহার-_আঠা। মাত্রা পূর্ণবস্গেব পঞ্গে চার চামচের এক চামচ । 
৭7১১ বং বকের জন্য অর্ধ চামচ) তিন বংদর বা ত্রান বন্ধের পক্ষে চার 
চামচের ই অ*শ ্ 
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৪০০ পরিশিষ্উ-_নহিক্গিভন্। ৪০০ 

00151) 01 50110010100 01501107060 09 101109121 250105) 10010) 10001001710 

01017106. (২. বি. 10)015 ড০1, 1], 0, 3091-29 

নব্যমত-_“পেপেওটান্” পেঁপের আঠার অন্ততম বীর্ধ্যবান্ উপাদাঁন__ইহা পেপের 

আঠা হইতে নিফাশিত হয়। মাতা২-১০ গ্রেণ। "পেপেওটান্ত, স্বীর ওজনের 

২০৪ গুণ, সগ্যোৎকৃত্য মাংস হইতে নিপ্পীড়িত রস, পরিপাক করিতে পরে। অপেক্ষাকৃত 

অধিক উদ্মার সহায়তা পাইলে কোনও এসিডের সংযোগ বিনা “পেপসিন্” অপেক্ষা 

দ্রুততর কার্ধ্য করিয়া থাকে । ৭ গ্রেণ “পেপেওটান্” এক পাইট অর্থাৎ দেড় পোয়া দুগ্ধ 

পরিপাক করিতে পারে। 

কাচা পেপের আঠায় যে মাংসজরণ শক্তি বিগ্ঠগান একথা এতদ্দেশীয় পাঠক 

সম্প্রদায়ের বেশ জানা আছে। পেঁপের আঠাকৃমির ও গ্রহণীতে হিতকর। দদ্র 

প্রভৃতি চর্মবিকারে পেঁপের আঠীর গুলেপ দেওয়া হয় এবং কদাচিৎ ইহা রজঃ আবকারী 

স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (আর্, এন্, শোরি, ২য়ঃ খঃ, ৩০,-২ পৃঃ) । 

পেয়ারা দঙ্বাবা । 

টনাহা_1১510101)) ০02৮2. 1১, 1১৮110017017--৬৩1716ও 

(702৮2, 1১, 150117109101)-1২00 (02৬2, 

ভাবানাঁম__ বাঃ পেয়ারা । হিঃসরিফ1| তাঃ-বিল্লয় গোয়া! পঝাম। তৈঃ-- 

ইরাজাম্ পু । অঃ-_অগ্রূদ্। 

ওঁধধার্থ ব্যবহাঁর-_ছাল ও পাতা) ছাঁলের ক্ষাথ ৫--১৯০ তোলা। কোল 

প্রচুর্ণ ১৪ আন|। 
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8110 0091] 00525 10111005 ৮0102101100 2100 (6৮০1151010055,.]1000 71000 [81615 

20109121006 719001095 ০095015611255, 10190 1১811 01 ৮৮171005072. 15 85011- 
22100 200 072 0০09০610115 0520 2101)0 10) 00701 25611001765) 0017 010101710 

915771)0১8, 9£ 01011911165 9150. 5০০. 95 2. 291) 11 0901991513505, 2056 
159505 870 2507105610 2100. 96910501010) 810 210. 0500 (0 ৪1129 ৮0177110115 
1) 0191110052- 10102 02105 21016250501 000 100 ৮7160 810. 0500 19 8112) 
৮০1010105 2170 ৭1231708 ]) ০010োন, (২, বত 00075 ৬০], 11515 275.) 



৪০১ পবিশিষ্ট-_অহিশিছল্? মহ 

নব্যমত_ পেয়ারার পাতা ও ছাল সচ্ছোচক। কীচ! পেয়ার! পরিপাক কবা কঠিন 

এব* থাহিলে আয়ই বখন ও অরভাব জন্মে। পাকা পেয়ার] হা বটে কিন্তু কোষঠবদ্ধ 

আনয়ন করে। শাদা পেয়ারা গাছের ছালের কাঁথ, অপরাপর সঙ্কোচক বস্তর সহিত 

শিশুগণের পুঞ্জাতন উদরাময়ে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। পেয়ারা কচিপাতা কষায় ও 

পাচক, ইহ! অতিপার রোগীর বমন নিধৃত্তির জন্ত প্রযুক্ত হই! থাকে। লাল পেয়ারার 
ছাল ও পাতা' শিশুর অতিসার ও বমনে মেবন করান হয়। (ঙ্গোরি ২ থঃ। ২৭৩ পৃঃ)। 

ফেনিল_ দিলি: । 

বিতা দলিল, পহিভ্ভজ _১911005 10100112085 [216 -- 

5090)01 6০০ 

৩১, কল্লঘত্ধা_প্যাবীলঃ,, প্ীনদীন:, প্যারীনানন ৮1 

'্বিপ্তজ ব্লিবীদী স্ষ্জিরমীঘানন | আালেদন্াঃ | 

বীতানভ্লেন্িজীত্য: জত্ুফিন্বয হালজিল্। জপ; ক্গজব্তুনি- 

বিদবিক্দীতনাগল' । বাজলিঘবন্ত: | 

শ্মবিন্জঃ জতুঃ দাজী নীহদীঘ্দী বীন্বলী যব । হীঘলমবী 

অমীপাননী শমানিজন। লজ্গন্ব ালজী ঘালালহ্মাক্হীদহলানদবন্। 
স্র্গী্জ্ঞঘা দ্বন্নি বমনানিদলামলল্। আবিন্মাললিঅবাতুঃ | 

ভাষানাম_-বাং_রিটা। হিঃরিঠা। তাঃ -পান্লানক্টাই। তৈঃ-কু 

করালু। ৩৪ অরিথ!। ইং পোগ্নাট? 

উধার্থ ব্যবহাঁব--ফলের শাস বীর ও সুন। ফলের শাসের মাত্র/--8 

৯ আল?) 

রাজমিঘণ্ট -_রিঠা--তিভ, উষ্ণ, কটু শিক, বাত, কফ, কুষ্ঠ, কও বিষদোষ, 

ও বিশ্ফোটনাশক। 

ভাবপ্রকীশ__্ঠি-জিদোবনাশক, শ্রহদোষহারী এবং গর্ভপাত করাইয়া থাকে । 

শালিগ্রাসনিঘপ্টু_ক্টা--পাকে, কটু, তীগ্, উ, লেখন, শু, ভিদোযহর 
৫১ 



৪০৯ পরিশিষ-_দছিজ্িভল্। ৪০২ 

গর্ভপাঁতন, গর্ভশাস্তিকারী। ইহার কাথ পান করিলে বমন হয়, নস্ত করিলে শিরঃগীড়া 

ও আধকপাঁলে নিবৃত্তি পায় এবং বমন দ্বার! বিষদবৌধ নাশ করে। 

001866982169.-57150711 [115 0, 0, 01000502180 1300011). 1170 01001: 

09101600179 ০0101210 ২17100 [9130 1, ০. 11 98130171005 62011), 

0010909 2000 0999._-]21১০০(0780) 00011০১ 21)01010117170050 2000 04728- 

185০, সতত ৪৪10৮ 200 ঠ0200, 1900] 17) 25110172) 00110) 01175) 

290 29 2. 70100 00001010000 101) 9০907170179, 156০7732115, 80031160 €০ (19 

7000115 10103200 06000 0059 (০ 10096 78100(5 (1011) 175017511011119 10) 

1510112) 61১110055, 10010107778, 200 [00121010115 7 2150. 23131100 (0 ১০০ 

1005 2100 00501 51800]127 5০111005800 (0 1170 10105 01 ৮০010270119 

£01501057 89০৭ 2150 (০ 0০90০ 1১০01০011 21১0 (0 ৩291) 210 ০1021150 (1১0107175 

০ 00 15920. 7095527508. 01800 ০ 07০ 1:০070] 01 01০ 50005 2৩ 1500 11) 

27৩00001022 20৫ 20৮৮ ০0110010010 9600122 (15 (০709 (0 2 1১০2101% 

০০900206100, (২, বৈ, 00৮) ৬০1,119 0974.) 

[07112869756 16 হাটি 9৪০৮] টাঃ 09500012270 10012110101, 1070 700 

15 5210 1০ 00 95010] 25 2 ০১1১0060181), [২1১০০ 06501115095 1])0 6:০০ 29 

200-8000000) 200 5855 & 020) 05150008700 107 0791082555১ 2170 07001 
19 207101960100 ঠ)00712117, 0000 08010 0589500007)6 ০7250 170700010 
০6 0১0 850 01115 [৮ 29 2 7901501) 10 1)01121) ১01129, 09905 01 70 £1211)5 
81770 70010 2113697 (0 1১2৮0 170 1101071005 01০০ 21১01) (1১0 505%017) 51001) 
(2101 25 2 790180৮/ (19)7000) ৬০1, [5 1১. 368.) 

নব্যমত- _রিঠা_কফাপসারক, বমনকারী, কৃমি এবং বিরেচক। বাহিরে 

প্রয়োগ করিলে সমুত্তেঘক। ইহা, শ্বাস, শূল ও ক্গিরোগে এবং সক্মুনিয়ার (হিন্দি নাম) 
সহিত রেচনার্থ বাবহত হইয়। থাঁকে। মুচ্ছ, অপল্ার, আধকপালে ও বির্ধাত্বক উন্মাদ- 
গ্রস্ত লুপ্তসংজ্র রোগীর নাসিকাভ্যস্তরে রিঠাচুর্ণ প্রয়োগ করিলে, রোগীর সংভ্ঞ! হীনতা 
দুরীভূত হইয়া চৈতগ্চোৎপাঁদন করে। রিঠা, গণ্ডমালাদি রোগে ও বিষধর সরীস্পদংশনে 
্রযুক্ত হইয়া থাকে । রিঠা ব্যবহার করিলে উকুন মরিয়া যায় এবং নাথার চুল পরিদার 
থাকে । রিঠার বীজের শীস জলে উত্তমন্দপ পেষণ করিয়। তরল করিবে। পরিস্কৃত 
বন্ত্রথ ইহাতে ভিজাইয়া৷ যোনিতে ধারণ করিলে, যে রমণীর রজোরোধ হইয়াছে তাহার 
রজঃপ্রবৃত্তি পুনরাগত হইয়া! থাকে । প্রসবের পর গর্ভাশয়ের শ্ব(ভাবিক সঞ্ষোচ ত্বরায় 

পুনরানয়নার্থও শী বন্্রথণ্ড যোনিতে ধারণ কর! যাইতে পারে । ( আর্, এন্, ক্ষোরি, 
২য় খণ্ড, ৭৪ পৃঃ )। 

রিঠার ধূমগ্রহণ, নৃচ্ছ1 ও বিশর্ধাত্বক মনোবিকারে প্রশস্ত। রিঠার মূল ককাপকর্ষক 

বলিয়৷ কথিত। রীডি বলেন রিঠার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করিলে 



৪০৩ পবিশিউ- দবিষিভম্ । ৪০২ 

এবং রিঠার মূল পেবন করিলে সত্ধিস্বীতি আমবাত বিনাশ পার়। রিঠাব ছাল সঞ্কোচক। 
রিঠার ফল যে মাহুষের পক্ষে বিষ স্বরূপ ব্যবন্ধত হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ আমাদের 
জান নাই। বিরেচনার্থ ৭* গ্রো পধ্যন্ত রিঠা ব্যবহার করিয়া কোন অনিষ্টোৎপত্তি 
দৃষ্ট হয় নাই। (ডিনকৃ ১ম: খণ্ড ৩৬ল পৃঃ) । 

বাকুচিভেদ-__নান্ধুদ্দিমহ । 
মান্ধন্িীতী জ্বিলাৰি _-5012119 0011100114 110001181) 

[00120ঘ]া। 

হ্রিলাবিত্রাজ্ন্বিনি্ স্ধপ্ভহীসনযাক্নজিল। আানবজজন্থতী ঘাল্ বিখ্ম- 

দ্বিলনিলামল;। ক্সানঅর্জন্থিনা | 

ভাষানাম__বাঃ _বুছ্কিদানা ওষধার্থ ব্যবহাব-_বীল। মাত্রা--বীজচর্ণ 
২২ আনা। 

আভ্দেয়নংহিতা__বুচ্কিদান!, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। ইহার প্রলেপে চুলি ও 

শ্বেতি বিনষ্ট হয়। 

09086659063 ১ ০০190115901] ০১/০০৮৮৩ াছচতে 135০5 2117৩7 

50697 291) 7500. 2073310106 & 0809:06 00217520659 

4061005 900. 5569 56595 26 216578055 7615105. 00771018880 

81007550210 ১০এর05 809৩2 2) 15095 270. 0019910 ভরঃা 01568305 

(তি বে 10095 ০1 1170 225) 

59079 76815 260 0১৩. 3৩৩05 4০৮৩ 65051551015. 107 00220029127 

7) 8199 10911 874 ০৮াভা 55 ও 61060 20160199010 50076 5065855 

10 [5025 1211 7957 50600৫15 15091700745 00৩ 9160 £510005 €১:08০6 

0105 55505 0119850 50 510775 006525 25 212 2211281200) 25119090 

092 [15525 4১7 22011588190. চিত 5020৩ 023 0৩ 15 75280555 

9৮2৩৩ 0০706০0075 758. 0৮ 5250820০৪0৩ চ105 আ উড ০০ 

597526100. 15 চি ০6831002115 5000৩ 57081 51510155 ০ [11001653085 

80014 00592 706 9110%80 ৮০ 6928) 110075657550, 10767 07 02৮ 15৮0 হ 

91 5006 ০€ 71607625 আজ ভোত হাছ0এ51]5 45০101) %7120) 01007915 

০9816505115 5500. 061350. 920 1135 (0৩ %/13015 02100 15800251005 

হ150 25778015015 (৪6 033 505281065০৫ হিডও8, 050055 15 2056৫ 07 14 

20011090007 (10777008৮০1 1 5 43) 



৪০৪ পরিশিষ্ট দৰ্স্িন্ | ৪০৪8 

নব্যমত-_বুচ্কিদান1,_রধাযন, নার্ভের বলপ্রদ, রেচক, বৃষ্যা ও উঞ্চ। ইহা 

কুট ও অন্যান্য চর্্মবিকারে সেবনও লেপনার্থ ব্যবযত হইয়া থাকে। (আর্, এন, শোরি, 

হযুঃ থও১ ২২৫ পৃঃ)। 

বন্ধের ডাক্কীর ভাওদাজি এবং মপরে কএক বৎসর পুর্কো বছ কুষ্ঠ রোগাকে বুচকিদান। 

নেবন করাইর। ফগ লাভ করিয়াছিলেন। 

ভাঃ কান।ইলাল দের মতে খুচ্কিদানা শ্বেশুকুষ্ঠের উত্তন উষধ। ইনি বলেন-_বুচুঝি- 

দানার “অলিও রেভিনাশ্ এক্প্রাক্ট” মাথমের সহিত প্রলেপ দিলে কএক দিনের মধ্যে 

শ্বেত কু্াক্রান্ত অঞ্গ লাল হইয়া থকে । কণ্চিৎ কিধিৎ বেদন।ও অনুভূত হয়। কথন 

বাঁক ্ু্র ফোদ্ধা বা দুঙ্কুড়ি উঠি়। থাকে বটে, কিন্তু উহাদিগকে না ছিডিলে, ন! 

টিপিলে, অতি সত্বর আপনা হইতেই শুদ্ হয় এবং সেই স্থানে একটা কাল দাগ পড়ে। 

এই কাল দাগটা ্রনশঃ বন্ধিত হইয়া শেতবর্ণ গ্থানটুকুকে গাত্রসবর্ণত! দান করে_কখন 

বা প্রান্ত হইতে আরান হইতে আরন্ত করিয়া ক্রমশঃ গাত্রসবর্ণভা প্রাঞ্থ হয়। এইরূপে 

বুচ্কিদান। ব্যবহার করিলে উৎপন্ধ শেশ্ুকুষ্ঠ আরান হয় এবং "আর নুতন আবিভূভি হইতে 

পারে না” ভন্তান্য শনুদগ্ধানকারিগণের নতে শেতকুষ্ট প্রশঘনে বুচ্কিদানার শঞ্জি 

সর্বাত্র অ প্রতিহত নহে । (ভিমক্, ১নঃ থণ্ড, 2১৩ পৃঃ) 

বি্দী-__নিবনী । 
নিকলী, ন্ব্ভন্দা, জতুন্ব্ভী_-০01)11217701 [70102. 

লহ; নিকলী, লশ্রবনিহলী শর । 

ন্তব্তিজা জদ্দসিন্নাক্তব্দপ্রীদ্দপাবভুভলব্যণস্থা । গবাজক্াঘাসন্্ বন্দ 
দন্তী নানজদ্দাদন্ল্। নিক্নীদন্্ ব্লাত ক্যান ব্বন্মল বীব্ল হুক । 
দিন্নাব্লভাদ্বগীদ্র্ঘ লানাধ্াননিলন্লন্জল্। ঘন্বন্নবীম্রলিঘব্ত: | 

নতুন্তব্তী জতুষ্বিকা জদদনান্লিনিদাণন্থা । গ্সবীন্বক্জান্রদিল্লদ্বী বলা 
সছ্মা ল বীন্বলী | নিকলী নত আন্তবা আনা দিন্লগ্াত্বকজ্রাসন্থা । গ্ষন্তব্ভলহ- 

স্বা বলনা জাবলিভ্ ব্য্কনিকবীজ্সা। বাজলিলবত: | 
নিহ্নীদন্ড ব্রা দীন খু দিল্লাব্লনানজিল্। বন্ধন লীব্ল ব্ব্স 

নিলন্মাও$ঘালজ্াহজল্। ভানদজ্াত: | 



৪8০৫ পরিশিউ_-মহিজিল্ । ৩ 

ভাষানাঁম-_-বাঃ_-তেল।কুচা | হি"_-কডবী কন্দুরী ম'কড়ু তোশুলী। সত: 

কড়বী ঘোলী। কঃ তীতকুদরু। 

পধার্থ ব্যবহাব-_সুল ও পত্র। মধুর ও তিক্তাতেদে বিদবী দুই প্রকার) শুস্মধযে 
তিক্তবিশ্বীকে তেজাকুচা এব* মধুর বিশ্বীকে কুঁদূককি বলে) মাত্া1--মূল ও পুরস 
১-২ তোলা। 

ধ্স্তরীষনিঘণ্ট,-_-তেগাকুচার মূলও প্র _-ক্, রক্তপিত্ত পোখ পাও অর 
শ্বাস ও কাম নাশক এব" স্ত্প্রদ। ফুল, বাত কফাপহ। শ্থাহ্বিশ্বীফল অর্থাৎ কুঁদুরুকি-_ 

স্বা শীত শ্তস্তন জেখন, গুর ও রক্তপিতত, দাহ, শোথনাশক এব* বায়ুপ্রকোপ ও 
আগানহর এব” মশমুত্রবোধক। 

বাঁজনিঘণ্ট,_-তেলাকুচা__ক্টুতিজ কফ বমন ও বিষনাশক অরেচক 

কাস বক্তপিত্ত নীশক হিতকর ও রুচিজনক। বুদ্ককি-্ধুর শীতল পিত শ্বাস ও 

কফনাশক, এবং জর ও কাঁসহর। 

ভাবপ্রকাশ-_স্বাছ বিশ্বী অর্থাৎ বুদ্রুক্রি ফল,-স্বাছু শীতল গুরু, রক্রপি 

ও বঘুনাশক, ন্তস্তক লেখন কুচিকর যলমুত্ররোধ ও আগ্মানকাঁরক | 

00501600080 97150 0০%৮৫67 ৫০064105 75310) 919 ৭0 8181010 

50870 5প্ুথয €আা 060 আতা হা) 08070 8010 200. 8571606০110 

০01108175 110 01817581359 

4007009 800 3৫৪ _-4১161505৩) (1967 10 01805165 €73181800 2181005 

800. 70 9১10. 18589565 5001) 89 [0071815 তি টি 157১০5,৮--৬০1 11 ৮ 3০?) 

11751596200 00166 ০1005152585 15 0560 17201017511) 111১৩ 5110 0016 
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ও ৮153 ০1 আলা 01০০0650 3257 58565 (৪৮ 2 0005 উতততডে ০৫05 

9০81 035 5006 15 5010 ৪9 2 50851280656 ০8197 £500 [0 0৩ ০070082 

0৩ 17006 0907৫৩ণ গতর ড৩10109০1 29 162555 25 22158 0 0৩ »215 
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২০৬ 

৪০৪ পরিশিষ্ট _দহিম্িভল্। ৪০৬ 

নব্যমত-_তেলাকুচার মূল ও পত্ররস, বহধূত্ররোগে ব্যবস্থিত ধাতৃঘটিত ওষধের 

অনুপান স্রপ ব্যবহৃত হর়। ইহার মাত্রা ১ তোগ! অর্থাৎ ১৮০ গ্রেণ ওজন । ডাঃ ভদয়- 

চাদ বলেন ইহা ব্যবহার করিদ্া অনেক বহুমুত্ররোগী বেশ ফল পাইয়াছেন। এন্এ্রি 

বলেন দাক্ষিণাত্যের লোকে বিষধর প্রাণা ছ্বার। দষ্ট রোগীকে রিগিরিচার গড়া রস 

পান ও দষ্টস্থানে লেপনার্থ প্রয়োগ করিয়। থাকে । কক্ছন প্রদেশে জররোগীর ঘশ্মন তি 

তেলাকুচার হুল তেলাকুচার গাঁতার রসে পেষণ পূর্বাক গাত্রে মাথান হয় ও জিহ্বার ক্ষত 

প্রশমনার্থ তেলাকুচার কাচ। কল চর্বণ করিয়| থাকে । (ভিমক্, ২য়ঃ থ+ ৮৭ পৃঃ)। 

রি 
বিহিদানা_ নিস্িহালা । 

নিক্িভালা__]১505 0১0০019. 13719-76)0010)06 ৯০০৭. 

ভাঁধানাম__বাঃ হিঃ_বিহিদানা, মোগলাই বিহিদান1। তাঃ--পিমাইগা দালাই- 

ভিরাই। তৈঃ-_বিমা-ভালিমা ভিষ্রলু। ক1:-_বিহিদানাঃ । অঃ-নভ্। 

বিহিদানার ভেদ-_নথ্জান্ রচয়িতার নতে বিহিদান। তিন প্রকার-__ন্বাছু, অল্প 

ও কিঞ্চিৎ অন্ন স্বাছ ও কিঞ্চিত মন বিহ্দান। আরব ও পারস্য দেশের লোকে ভক্ষণ 

করে। তাহাদের দতে ইহ! নন্তিক ও হদগ্সের হিতকর এবং বল্য। বিহিদান! বুক্ষের পত্র, 

কুঁড়ি ও ছাল সঙ্ষোচক ঝলিদ্া। আরবদিগের গৃহে গৃহে ব্যবহত হয় । 

ওবধার্থ ব্যবহার__বাল। মাত্রা--১-৪ আন|। 

00705610561065--71)0 50005 ০010917] ৪1001011900 17217000 ০/00110) 2100- 

10100051072 6601) 1300 01], 270. 011 11010 17101) ০01769105 2078110010 60107, 

2170 291 3-5 [0 ০5 ০00108170105 21121105) 211:211000216)5) 1101 ২৩০. 

4001005 800. 09৪5.--0১0011070 ০৮:00100050005 210. 171107101৮0 2510710- 
2070 00100100170 270 00001110700, 270 21500 ৮10 505৭ 17 0০820) 05500005 
০০21 0০০0০050600 07950 8500 [010021ঠ [000905 বাঠয00570 1 
2150 0500 25 2. ৮০171০10107 10010010111) 00170111255 9110. 0110775015010615, 
17010811900 [00611850 05 2001160 09 00105 200 5০2105. (২. বি. 11707), 
৬০1, [1.১ [3 245.) 

নব্যমত-_ বিহিদানা,__-পোঁষক, সম্কোচক, স্িগ্ধ ও স্লেহোপগ | ইহ! চিনির সহিত 
কার, আন ও রক্তাতিদার, কফভ্ন্ত গলরোগ ও উরোগত ধ্নেঘ্রোগে ব্যবহৃত হয়। 

দু্রশ্রোতঃ নদবদ্দীর পীড়। ও গণোরিয়ায় পিচকারী [দবার ভন্ত বে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, 
বিহিদ্বান। তাহাদের 'ন্যতন। বিহিদান। ভিজাইয়া অগ্নিদগ্ধ ও অত্যুঞ্ণ তরলবস্ত দ্বার! 

দ্চ অঙ্গে প্রলেপ দেওয়াহয়। (আর, এল্, কোর, ২রঃ খঃ, ২৪৫ পৃঃ )। 



৪০৭ পরিশিষ্-_অহিসিদ্ম্। ৪০৩ 

ভঙ্গা কা । 

নিজঘা, গন্গাঘলম্, ঈবীন্ান্িলষা, যাকিনা__0:2101021015 92615 

ক্ন্নঘধন্লা__“নল্াজন্»। প্যস্তবাহিনী দমাকিলী” 

মন্দী জদ্দস্কঘী নিলা ঘাস্ছিত্বী ঘান্বনী নপব: । লীহ্ষীঘ্ঘা দিলা 
মীদ্বলন্হনাব্বজিনভ্িলী। ঘলন্লহীমনিঘব্ত শীনচজাগ | 

মবলীছীদনী লিল্ঞাললনী দ্্ীকাঘিলী | ঘন্তত্ন্ী অভলাধ মিম্বতীন্ত 
নবান্ন । মন্ত্দি হজঘী বক্র ইব্যঘলগভুনিজলূ। ক্যান 

নিব্লালন্। 

ভাঁষানাম-_বাঃ-ভাঙ, সিদ্ধি। হিঃ-ভাড সবজি) £-গঞ্গা ইলাই। 

তত: গঞ। অকু। 

দিদ্ধি, গাঁজা, চরগ একই উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন-_পাতার নাম দিদ্ধি, মগ্ররীর নাম গাঁদ1 

এবং নি্্যাসের নাম চরস। বিউদ্ধ চরম, কেবল সিদ্ধি গাছের রোম ও পত্রা*শ মিশ্রিত 

নির্যান, পুশ্পিত শাখার কম্পন, ধর্ষণ এব* আলোঁডন ছারা ইহ স"গৃহীত হয় কিন্ত 

খাঞ্ধারের চবসে বছ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। 

ধ্বস্তরীয়ন্ঘিপ্ট, ও ভাবপ্রকাশ-_সিছধি _-কফহর তিক, ধারক পাটক। লু 
তীক্ষ, উষ্ণ, পিত্ত প্রদ, এব* মো, বাকৃশক্তি ও অগ্নিবদ্ধক। 

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান__দিফি,কামবদ্ধক, নিদ্রানক, হর্যদায়ক এবং ধহঠঙ্কার, 

জলত্রাস (হাইড্রোফোবিগ়1) বিহ্চীক, মদাত্যয় বহুরজংলাব নাশক । প্রসবে বিজ্ষ 
হইলে ইহা সেবনে সত্তর প্রশ্থত হয় 

00256600063 2১ %91301৩ ০07 200. 6578) 11017 55076. 00056 4009৩ 

ঢ17707015, ৪0৫09788105 হাঃ 81631014 5ক772700 16800 ০272010650৫ 

৩2070211075 ভিঘেও ও৪পজ। 8150 0065১5এ০৪ হ26 
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০ পরিশিষট-_অহ্জ্ন্তল্ | ৪০৮” 

170 17000101)01 [37015011105 ০01 02001001915 172৮0 10৩ 19001) 1৮050102100 

75 17121 12010030207) 0017051012789 17) 17072, 051)77151)7)0955) 17100 16 100 

11010 07 1095 90100099 11) ৮1005 015০2505) 0951১001211)” 1) (1001105 1))01010)70- 

71) 1771101010101151) 070 001750191075 01 01)110101) 210 01010172. 501১9000017 

01১01101700 1929 ০01)017)00 (1১0 ৮9100 01 (190 0170 29 2. 1701100); 11 (0(21009 

2100 0101277.. 11 00 (0710 0150750 50 1)20 013(211)00 11051 52115180101) 

[650105, 12150009505 210 1:0001700, 210 (110 [9710701177051 1১0 10013877007 

(17017100000 01 0১০ 0105 00. 90010 075. 17) 01১01012115 20101) 102)? 190 

001119100 ৮101) 01 01001) 7 16 15 70051 11101) (0 106 50002891001 ৮1017 

1:0501100 €0 02711)? 11) (070 0150750. (151000901, ৬০1. 111.) 1১, 325.) 

6৫ ণোরিয়া” ও গ্রহণী,ত ব্যবন্ধত হ্য়। ভাঙের ব্লাথ, বিসর্প ও 

নিউর্য।|ল্জিক্ বেদনাক্রীত্ত অঙ্গে সেচন করা৷ হয়। গুহাদ্বারে ভাঙে প্রলেপ দিলে অর্শের 

বেদন। নিবৃন্তি পাক । এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রানী অনেক ঘুরোগীয় ডাক্তারগণ ভাঙের গুণ 

অনুসন্ধান করিতেছেন। ডাঃ ওশেনশী বিবিধরোগে, বিশেষতঃ ধনুস্তস্ত, জলাতঙ্ক, বাঁত, 
শিশুগণের তড়কা1 এবং বিস্চীক] গীড়ায় ভাঙ্ ব্যবহার করাইয়া অল্লাধিক ফললাভ 
করিতে দেখিগাছেন। পরবর্ভা অন্থন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভাঁও, ধনস্তস্ত 
এবং বিস্ুচীকার উত্ভন ফলগ্রদ উবধ। ধন্ুন্তত্তে ভাঙ. সেবন করাইয়। আমরাও বিশের 
গ্রাতিপ্রদ ফল লাভ করিয়াছি । ক্রমশঃ মাত্রা বদ্ধিত করিতে হয়। এবং রোগীকে 
কএকদিনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ভাঁঙের নেশার বশবর্তী রাখিতে হইবে। বিস্চীকয় ভাঁঙ. 
আফিমের নত কার্ধ্য করে। বিস্থচীবার প্রথধাবস্থাঁয় ভাঙ, ব্যবহৃত হইলে ফললাভের 
বিশেষ সন্তাবনা। (ভিমক্, ওয়: খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ )। 

ভীট- আত । 
019100061701:017 11101501121011. 

ভাঁধানাম-___বাঃ-_ভাট, ঘেঁটকুল, ঘেঁটু। হিঃ_-ভাট। 

উবধার্থ ব্যবহার__দৃল, পত্র। মাত্রা _মৃলচুর্ণ ১২ আনা। পত্ররগ 
১--২ তোলা । 

বক্তব্য-_-আদুর্কষেদ বিজ্ঞানে ভাঁট ঘণ্টাকর্ণ নামে কথিত হইয়াছে । বণ্টাঁকর্ণ_- 
অরগ্নেসস ক্রিনিপরগুৎ”। ডিমক্ বলেন (৩য়ঃ খণ্ড ৮০ পুঃ) ভারতের পশ্চিগ দিভাগের 

লোকে রা্নিঘণ্ট,ক্ত কারী নান উদ্ভিদুকে ভাট বলিয়া জানে | বাঁভনিঘণ্ট,কথিত বারী 
ঘেঁটু কিনা সন্দেহ | 
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নব্যমত-_ভাট ঝ! ঘেটকুল__তিক্ত বলকারক, জরগর, কুমিনাশক এব উত্তম রেটক। 

ভাটের মূলের কাঁথ, কখন কখন কমি রোগীর গুহাছারে পিডকাদী কর! হয়। মুল 

তিক্ত বল্য বলিয়া, কোন তরুণ পীড়ার অবসানজাত দৌর্বল্যে সেবিত হই! থাকে। 

জরগ্বকূগে ইহ ম্যালেরিয়! জরে ব্যবস্থ। কর! হয়। (আর, এন্, ক্ষোরি, ২য় খঃ। ১০ পৃঃ)। 

ভি বঝেন, ভাটের পাতা কগিত্ররূপে ব্যবন্ৃত হই্( থাকে । ইহার মূণচূর্ণ ঘোলের 

মহিত সেবন করিলে শূল এবং খাহাঁদের ভুক্ত বস্ত কিঞিৎ মাত্র পরিপাক ন! পাইয়াই 

খুহাঘার দিয়। নির্দত হইয়া! থাকে, তাহাদের পক্ষে হিতকর। ডাঃ ভোলানাথ বঙ্গ বলেন 

ভাট, চিরতার সুদত এবং ফলদ প্রতিসিধধ। ব্রিগেড সার্জন জে, এছ ধর্নটনের মতে 

ভাটের পাতার রস উত্তম রেচক, সন্ত বন্ধক বং কৃমিত্ব। ভাটের গুণ ননবন্ধে এই মকল 

মতের পোষকতা! পঙ্গে, ডাঃ নি, ওল়াটের ডিজ্সনারীতে ছয়জন ডাঁজারের মত উদ্ধত 

হইয়্াছে। (ডিমক্, ৩য় থণ্ড, ৭৯ ৮* পৃঃ) 

ভূর্জপত্রক__মৃজঘন্দ:। 

লুল: 36012 £১100105 

পমন্তধ্পা__“থজরনে জন্মাতে “শিলা “বিন্তুঘনগ 
গ্বীন্ছত্রিছে 

চি 



৪৫০ পরিশিষ্উ--দহিজ্িভিল্। ৪১০ 

লুজ: জতুজনাধীঘ্যী ল্ুুলব্বানহঃ দহ: । লিহীনম্মলল: ঘহ্যী ভভ- 

জীতিজ্যনা্ছন: । হ্যআলিঘহ্তঃ | 

বুীননরজহঃ স্ত্মজবীক্জ্দিননংিজিন। জদান্র ভতব্ঘ্যঘ লভী 

নিল; দহ: । অানদক্জাহ্য; । 

অুজীনব্ংজদাব্লস: | বালব; | 

উষধার্থ ব্যবহাঁর_ত্বকৃ। ঘাহা ভূজ্জিপত্র নামে প্রসিদ্ধ। মাত্রা _তবক্চ্ণ 
২২ আনা। কাথ_-৫--১০ তোলা। 

রাঁজনিঘপ্টু-_র্জপ্র-_কু, কষায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ভিদোৌবশমন ও পথ্য । 

ভংবপ্রকশ___ভূর্ভপন্ত, বলকাঁরী, শ্লেন্সা, কর্ণশুল, বক্তপিত্ত, মেদ ও বিষাদাষ্হ্র | 

ইহা, কথায় কটু ও উদ্। 

রাজবল্লভ-__ভূর্জপত্র,--বলকারী এবং কফ ও রক্তুপিত্ত নাশক। 

বত্তব্য__-হিদালয়, ভূর্জবৃক্ষের অঙ্গয় ভাণ্ডার । হিমগিরি বর্ণনে ভূজবুক্ষের উল্লেখ 

করিয়া কালিদাস বলিয়াছেন__ 
নটি চে এ 

“ভূর্জত্রচঃ কুগ্তরবিন্দুশোগণাঃ। 
ব্রজস্তি বিছ্যাধরন্নদরীণান্। 

অনন্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্”। 

প্রাচীনকালে ভূর্জবৃক্ষের ছাল (ভূজ্বিপত্র) কাগজ ও বন্ত্র উভয়েরই প্রতিনিধি ছিল। 

গ্রন্থ ভূর্জপত্রে লিখিত হইত। অগ্যাপি কাশীরাদি প্রদেশে দোকানদারগণ কাগজের 

পরিবর্তে ভূর্জপত্র ব্যবহার করে। ভিতরে জল প্রবেশ করিতে পারিবে না! বলিয়৷ ঘরের 
ছাদ ভূর্জপত্রে আবৃত করে। এখনও প্রত্যহ ভূরি ভূরি নৌকা বোঝাই হইয়া রাশি 
রাশি ভূর্জপত্র কাশ্মীরের রাজধানী ই্রীনগরে আঁনীত হইয়া দেশদেশ।গুরে বিক্রপ্ধার্থ 

প্রেরিত হয়। বস্ত্র মন্ত্র কবচাদি ভূর্জপত্রে লিখিত হইঘ্া থাকে । অধুনা আদর! সচরাচর 
টুকরা টুকরা ভূজ্বিপত্র দেখিতে পাই। পূর্বে কাগজের সিট ব! বন্্াক্তিতি ভূর্পত্র 

প্রস্তুত হইত। কাগজের প্রচলন হওয়ার এক্ষণে জোকে সেইরূপ লঙ্ষা চৌড়া ভূর্জপত্র 
প্রস্থতের কৌশল ভুলিয়া গ্রি্মাছে। চরকের আরগধীয়ে গগ্রস্থিম্চ ভৌর্জো লগ্ুনঃ শিরীধঃ” 
এই কুষ্টাদিহর যোগ পঠিত হইয়াছে। সুরত সালসারাদিগণে ভূর্ত পাঠ করিগ্নাছেন। 



৪১৯ পরিশিষউ-_অহিমিছল্ ১, 

মায়াফল- লামাদজল্। 

মাঘাদ্বতস্, ললদ্দলম্-_0061০05 17060011220 _705915 

091 

অন্নপরববন্সা__“ছিনাদজন্” | 

লাঘাদর্ত আানস্বব জতুঘ্যক্দ। অঘিত্সঘন্ীজনিমনধাব্থল্। 

ব্বাজনিঘব্তু: 1 

লান্ব্দ মীনন্ধ কৃ না ন্প্বহীঘনল্ । বিমান বত ম্মাস্কি জাদ- 

দিশ্বন্থং দহস্। সীভুলিপব্ত: | 

নদীহানাঘী লজ্পদর্ত মাসি ল্ঘ হামন্বদ্। ঘীঘিনবৃলিপ্তত্রন্নি 

ন্বত্বহলবনান্ মবান্। ক্বনসহ্মগীঘি শীলিজনই স্বহাহঘমূ। শ্মনীধাক 
মগ্ভাদীৰ শস্থী বসমাছিজাঁ । ক্মান্তহুনিন্নালল্ । 

ওষধার্থ ব্যবহীর-__-তথ! কথিত ফপ। মাজ1-২-১২ আন। 
বর্ণন___মাছফণের গাছ আদি! মাইনর, পায্ত প্রভৃতি দেশে জন্মে। মাভুফল 

বন্ততঃ ফশ নহে। এইজন্ত পূর্বাচার্ঘ ইহাকে মাহাফল বলিয়াছেন। কঠিন ও কোল ভেদে 
মাছুফ ছুই প্রকার । কঠিন মাজুফলই বাজারে বিক্রযার্থ রক্ষিত হয়। মাভুফলের অপক্কা- 

বস্থায় উহার ভিতর এক প্রকার কাঁট প্রবেশ করে। থে মাঞুফলের ভিতর মৃত কীট 
থাকে তাহা ছিদ্রহীন, কোমল, ক্ৃষ্ণর্ণ এবং ভারি হ্ | যাহার ভিত্তর হইতে কণট পলায়ন 

করে তাহা, ছিদ্রযুক্ত, হাক্কা, গীতাত শুভ্র ও ছপেক্গাকৃত অল্প সক্কোচক হইঙ্কা থাকে । 

মাজুফল কাটিলে ভিতরে এক জোডা গোল গর্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বাচার্ধাগণ 
সচ্ছিপ্র মাছুফলকেই খবধার্থ প্রশস্ত বলিয়া জানিতেন, যেহেতু তাহাদের কিত মাচুফলের 

একটী অগ্ঠতম নাম “ছিদ্রাফল”। 

রাজনিঘপ্ট,_মাছুফশবাতহর, কটু, উদ্চ, শিথিলতা, সঞচোচ এবং কেশ 
কৃষ্কর। 

শোঢলনিঘণ্ট_দাছুফন-িতন, রুক্ষ, কার, লু দীপন, বিপাকে কটু, ধারক, 

এবং শ্রেষ্ঠ কফাপত্তহর 1 



৪৫২ পরিশিষ্ট-__অহিমিদ্ল্ । ৪১২ 

আরুর্ধ্বেদবিজ্ঞান-_মাভুফপ,_ধারক, বলকারী, জরহর, রক্তত্রীবনাশক, দস্ত 

ও মুখরোগহর, শ্বেতপ্রদর্, অর্শ, যোনিকন্দ, মহাঘোর অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিক। 

বিন করে। 

00205616001065.-080]017 6০ 0.০.১ 591110 2010 2 (0 379. 0.) 12117010 2017, 
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01020 0) [00500187 05900 17 070 8115 01 070 101070665 ৮099019) 0100. 

17730701111850 2170. ০ 51101 10081] 170900178010179. 11757801505 850 58115 

০00701090 ৮10 00719812108 0811 210 02125 15210910700 01601 1)00170717)- 
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মিশ্রেয়া জিগ্রঘা। 

লিজা) নিজ্ি:১_ [১2100]9106112, 4501901), 

্সন্লপরন্লা-__“নাত্তী,” ৭ক্সনান্ত্তজ্গী,১ পঝছিনস্তঙ্গিন্যা” | 

নিলা জাত ছিলা ভরা ভ্লীলন্বঘজিন্নিষ্ি: । ছলন্দীব্ক্বিনলা লক্মা 
নানপিন্লাব্বহীনজিন্। শরল্লন্নবীঅলিঘব্তুঃ | 

নিশ্বঘা লব্বহা ক্িিন্তা দত্ত; জন্থবা হা । নানজিন্লীক্সহীমদ্ী 

্ীস্বলন্তনিনাস্লী । ব্যাজলিঘব্ত্ঃ 

লিস্্বা লভ্হত্যা পীলা নিঈ্নাত তীলিম্ৃ্ল্। হলীহ্যা দান্বলী 
লাধনলিস্বহ্ধালিজাল্ ভববন্। শ্ানসল্সাক্: | 

মিশ্রেয়ার ভাবানাম___বাঃ__মৌরী। হিঃসৌপ,, দিঠা জীরা। ফাঃ_ 

রজিয়ান্ই-রুণি। তাঃ_শদ্ু। তৈঃ-_কুগ্নিচেট্র॥ ইং--কণন্ এনিসি। 

অন্বর্থমংজ্ঞা___“তালপর্ণী” “অবাকৃপুঙ্পী,”” “সংহিতাপুষ্পিকা | 

উধধার্থ ব্যবহার- বীজ । মাত্রা__বীন্চুর্ণ ১. আন1। কাথ ৫-:১০ তোলা। 
শ্লীতকবার ১*--১৫ তোলা। তৈল-__১-৫ বিন্ু। 



৪১৩ পরিশিষট--দবিম্ন্ । ৪২ 

ধন্্তবীয নিঘণ্ট,_মৌী,তিজ, ্াছ হিল, কৃত, অর্শ রোগ ও কতক্ীগে 
হিতকর, বল্য, বাত ও রকপিন্ত নাশক। 

রাজনিঘণ্ট,--শৌরী” মধুর, কটু, কহ, ঝাতি পির দোষনাশক, লী 
ও ক্রিমি বিনাশ করে) 

ভাবপ্রকাঁশ-_ মৌরী,_পনুকার তুল্যগুণ অধিকন্ত ইহা বিশেষতঃ যোনি শুপহর, 

কক্ষোষ্ঃ পাচক, এব কানবমি শ্লেম্সা ও বাযুনাশণক । 

00305$7659059--5615815 ০] 21০3 ৮০১ 85৫ ০2] 3 1০4৮ ০ 5805 

হা7001256 800 8507 0০ 

40005 20 565 77076 ৮0198515011 22200151156 3021502720701221 

88৩70 15810100500, 5115105 511201518 06 006 06৪ 800. 013650156 016203 

1615001795 0)5 0000019] 5৩০160100), 11677061৮15 005৩0 85 ৪৯1১5000780, 

7015 9150 ০2121020095 90 5001020010 8170 15 09৩৫ 25 9 ০0177601156 10 81195 

2200108 06001205 06010275316 15 815৩] 00150016705 10085021 ০9175 

800 20 00581 59101810$5 16045 2. 56181 10006000 ০7) (3 0:0701)121 

6005 হণ 29 8150 10 10190016 619000151 ০৪00 চিট 076 2০৫৫ 51269 

1093 15560. 92 [71810৩09565 161১ 51151101 1815905 7599811501৩ ০1 

495 2001160 ০ 2281220 £০ 1611656 7৩ 06203076 970. ৫০. 826 ৪১৫০০2277 £০ 

5500৩] 0585 19 05০ )০1005 মা) 20 0805া2200.10800 09৩ 691 মা) 621901 

(হি. মি চ0075, ৬০1 11517052955) 

মুক্তবর্ধী__্ুলনর্দী। 
£5021910 [070102 2৯ 620100]5051306 -7170190 

£5091700)9 

ভাষানাম-_বাঃমুক্তঝথুরি, মুক্কবর্ষী। হিঃ কুগ্সি, খোকালি। :-দাদরে!। 

তাহ কুপ্ধাইখেনি। তৈ১_কুগ্স।ইচেটু ॥ ইং-_ইতিক্সান্ একালিফ1। 

বর্ণন_ হ্ুদ্ুপ, বহুশাধ, পাতা চাকা চাক, পত্রৃন্ দীর্ঘ, পত্রের উর্ধপৃষ্ঠ গাছ 

সবৃজ বর্ণ, অধংপৃষ্ট ফিকে সবুজ, অতি সুসটেবিনদু-বিনদু চিহুবুক্ত, এক একি ক্গীণ পুষ্পদণ্ডে 

এক একটা পুঙ্দ) পুপ্- ক্ষুদ্র, হরিরাঁভ । ফলস তিন খণ্ডে বিভক্ত রোশীবৃত, অতি 

ুন্ম খবঁজকটি। কু্োপরি স্থাপিত । মন্দিত পত্রের গন্ধ অস্ত 



৪৫৪ পরিশিষ্ট__নহিহ্্ল্। 9১৪ 

উধধার্থ ব্যবহার-_ সমগ্র ক্ষুপ, বিশেষতঃ পত্র । মীত্রা_ দ্জরী, কোমল শাখা 

ও পত্রের চূর্ণ ১--৩ আনা । পত্ররস,_ চার চাঘচের ২৯ চাচ। সুলের শীতকষায় 

(১ ভাগ উষধ ৯ ভাগ জল ) ১--২ কীচ্চা। কাথ ২--৬ তোল । টাংচার (১ ভাগ ওষধ 

৭ ভাগ স্পিরিট ) ৩০_-৬০ বিন্দু। তরলসার (110010 ০১12০ ) ১.--৬০ বিন্দু। 

00115010625,--41) 21181010১ 9021)701)100, 

0610219 200. 0999 --086139160 0770010) ০3030000121) 0110 ৮0111010020, 

পশু 10050) 10 21160601016 15 9500 00 ০১001 01105 17] 01110101, 

পশু।০ 0790০০60115 2 3810, 51১000)7 210. 5100 17387010210 0070010 11152 

9013009. 01 110070021)1 [117052505 (1৩ [30110010205 900266919 1000 0005 

100 08050. 8119 00131095101) ০1 010 ৮1071+ 00595 5 5৬0) 1 00100010215 

1015010010515, 00019) 2500002) 010 19701101165 01 01)110767). 1১3:10770211 

(00 00009011017 19 0300 11 02170116. 11) 10100 171200. 11110 11111110010 10) 

01115 0500 111 01700120157 2170 ৮০1001021] [9911)95 7) ৬10) 11770 (01017028107 ) 10 

15 11500 75 21 719111020101) 11) 511] 01507505. (58091312517 ০1 10769 1:011005 

07) 20100910600 01695 01 ৮01101005 10150005 7 2150 1:0000011)017000 101 

5১000111010 01005 3 50002051001) 01 00101500 10503 1:0110095 ০0119111921101) 11 

০7110101, ( 1২, উ. 11001), ৬০1, 11,519, 538), 

[10070 12177777001501% 01 [17012 (0,295 )) 000 00110517751900101700 00 

11015 [91211051315 05131010501 140125। ৬111 190 1010110--%10)0 ০3319709900 

10100 01 07010756515 [01086 1009060) ১11010501 [10 [31711 01:09) 29 811 

01001100017 010110101, 2110 15 5800 ০010111 2170 5130007 11) 105 2001011 111: 

[190020102111)2) 10 5001705 (019৮0 116610 €0170010) (০ 2০ 01 1170 1১০9%019 01 

0001055 11১0 ৮105] [0:৮615) 00 16 00010001)7 110108,505 1110 5০001011017) 01 1100 

[90100017015 07521052010 0950 01 010 03:0105560 10100 001 21110076195 & 

(০8 50১০0011101” 1017, 45, 1২995 51১221:5 1)121)15 01165 150 9 21) 2৯190010171), 

12101510016 1 97151952006 সি10) 59092571000 08010 505019119 0500] 2 

0019101101)1615 01010110700), 0070 00167002000 01000 7006 7001000 

15 1২110000 15 ০0129117090 1১)” 101, 17,155 73050000, 170 1025 00500 16 295 & 

17800 007 00110107), 11130101707) 000 01910007527 1013009607 25 21) 

0১2০0012100 1)01)00 10170117010 17217011701] (০9001) ), 13712700 51:2001 
17112100717. 2. ০9771011101020101) 100 101 ৬০0০ 13100 15002, 1১00, 11709 
৬০], 15 ৮11025-1001015 0121005091100 17 07102 001811411 25 01 2৪ 
1ত90012, 20101070505 059 16210 00100950150 10620501)0 : 4৯ [316০2 01 ০001) 
15521077000 10) 000 ০30705500 30100 100 10500020100 2901 1)090111) 
07015 10112505 000 1090 95011569109 15 080510 ]টাা 0800 ঠিঢ। 000 7050, 
1৩ 6০০০৫ ০6 ঢা ঠা 10550515 0900 1 190050105 2170 %৮0111)05 910801:00 
0 ৯010), 17) 99002, 200 01017010105 10250 01001050016 ৬101 001707 

২ 

চ 
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৮০৮0 চিচ ০0010150270. 20016 00615202165 50901106005 2. 20105 ০1 

চি951 1061৮ 0805. আটা ডেড ০৫ ০0০ (392. ০:07 80), 005৫ 2০ (0 

6০ [1035 হি0০005 1559960 ৫57706 005 ৫95) 10 0005)) 10805 89 ৪ 

০%9৩০00ন1020072450870 1187860056০ 16 13. 60600. (70570016 

৮০] [11,70৮ 2923) 

নব্যমত-__সুকবর্ীরেউক, বমনকারী কফাপসারক এব* কৃমি্ন। মুক্তবর্ষীর 

পত্রাদির ফাণ্ট কিঞিৎ বসোঁলের সহিত, কৃমি নিঃসারণার্থ শিশুদিগকে সেবন করান হইয়! 

থাঁকে। মুক্তবর্ষীর কথ, ইপিকাকুয়ান! ও সেনেগার তুলা নির্দোধ ত্বরিত এব" নিশ্চিত 

রেচক ও বামক্ক। ইহ| ফুপফুসগৃত শ্পেঘার শ্রাব (72010007875 920766107) বকিত 

করে কিন্ত জীব্নযোনি প্রযন্ছের (1! ৮০৫) অবসাদ ঘটায় না। মুক্তবর্ষী, 

ফুপৃফুগের টিউবারকিউলাস, ঘু'ডিকাশি শ্বাস এব" শিশুর ব্রদ্ধাইটিশ, রোগে ব্যব্ৃত হয়। 

মুকরবর্ষীর কাথ, কর্ণশূলে হিতকর। পাণার রস দব্রিষার তৈলের সহিত মিশ্রিও করিছ! 

বাত ও দিরার বেশনাক্স নর্দল কর! হয় এবং চুণের সহিত মিশাইয়া বিবিধ চন্মরোগে 

লেপ দেওয়া হয়। পাতী৷ বাটির় প্রলেপ দিলে কীটদ*শনের জাল! নিবৃত্তি পায়। খুক্তবর্ধীর 
পাত! ব্তির মত করিবে । এই বর্তি শিশুর গুহাঘারে প্রবেশ করাইলে সঞ্চিত মল নিগত 

হইয়া থাকে (আর্, এন্ ক্ষোরি, ২ঃ খণ্ড ৫৩৮ পৃঃ)। 

মেথিকা- নঘিজ্দা । 

বনী--170180701দ 13০0] (2৪০01) 0671 210- 

£1597 

আ্সল্মপ্রব্ল্া__প্ষকদর্বী” “বীনবীলা, “্ন্মনীজা,” “হীদলী,” 

শমীননীহ্যা? | 

পিজ্জা জতুবহ্থান্য হ্লািল্নম্জীসহী আবীনবনাস্থ্য হীল্লিজ্তী বান- 

দক্ামিনী । বাজলিয্তুখন্নন্নহীলিছব্তু। 

বগিন্া ঘানঙ্গললী খ্্ীজদ্বী কলনাহিলী। লন; জক্যনা লল্ণা 

আাজিনা ঘা ন্বছুলিনা। লালন্দাঙ্গ: | 

ভাঁষালাম-_বা মেখী। হিঃদেখী। তা বেগ । তৈঃমেতুলু। ই 
কিছুত্রীকৃ। ফাঃসেম্বালিত1। অঃ হা্বাঃ দিদ্লেও। 



৪ঃহ পরিশিষ্ট-_দহিমিদ্রল্। ৪১৬ 

অনর্থঘংজ্ঞা__“বহুপর্ণী,” "গীতবীজা»+ পগন্ধবীজা, “দীপনী,” “শীতবী্য্া” | 

উষধার্থ ব্যবহার__বীঅ। মাত্রাচূর্ণ ২২ জানা । কাঁথ ৫--১০ তোলা। 

শীত কবায় ১০--১৫ তোলা। 

নিঘপ্ট,দঘয়__দেগী,কটু, উৎ্ণ, রক্তপিত্ গ্রকোপকারী, অরুচিনাশক, দীপ্তিকর, 

ও বাতনাখন। 

ভাবগ্রকাঁশ__থী, _বাতহর, শ্রেম্ষপ,। জরহর। বন্ত মেথী ইহা অপেক্ষা শ্বঘ- 

গুণান্িত এবং ঘোড়ার পক্ষে হিতকর। 

0021561091108,--01)0 ০0115 01 010 656 ০001211) (101110, 0110 ০0১- 

1000175 ০017011) ॥ 5110৬ ০9109011100 17020601000 100 50027) 50005 ০0110711) & 

[0500 0160) পি ০01] 6 7১, ০. 2159 10510) 2110 10000118750 28 [১ ০. 21790100117 

22050. 6০ 811:710105--01001100 (77050 (001)0 11) 2111791 50010610105 ), 

2170 07201011100. 070 50005 01) 1110110120101) 102৮0 751) 7 13, 0, 00171711)- 

1110 131)9500170710 8010 25 13. ০, 

40010218210 09০3.২-1301711100116) (01710 2100 ০7117110000) 01501] 11) 

07913019517 ৮10) 1055 01801906160, 11)90070015105 2100 00 1300109017] ৬01)01) 

00111) 00010011010010, [11 10000111032 0100 190998105 ০0110010111 13090017210 
1500. (71২. বৈ. 15107), ৬০1. ]]) 0. 235), 

নব্যমত-_নেখী,দ্িগ্, বলাও বারুনাশক | ইহা, গ্রহণা, অগ্নিগান্দ্য ও বাতরোগে 

ব্যব্ধত হয়| প্রসবাস্তে স্থতিকাগুহে স্ীলোকগণ গেথী সেবন করিয়। থাঁকেন। প্রদরা- 

ক্রান্ত নারীগণ মেখীর মিহিগু'ড়া জলে গুলিয়া ইহাতে পরিদ্ধতি একখণও বন্ত্র ভিজাইস। 
উহা যোনিতে ধারণ করিবেন। 

মেন্দী_ নল্হী। 
142501019. 4১113912015. 72102, ন্হী 

ভাবাঁনাম_ বাঃ মেন্দী, মেউদ্রী। হিঃমেহদী। তৈ:--গোরণ্টঘ। ইং 
হেনা। ফাঃহিন। অঃ-হিন্স। অকান্ কাঁফল ছুগ্। 

ওধঘার্থ ব্যবহার-_ছাল, পাতা। মাঁত্রা-_ছালের চুর্-$--১ আনা। ছালের 
ক্কাথ ৫--১* তোল।। পাভার রস ২--২ তোলা । পিষ্টপত্র--১-3 আন! । 

0071961606118.1700170-0010102010--21170 01 (20071776917 2180 

৪০019011100 109601 
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08023 9700. 2365 25050 200 65াঝাত ০035 055001152 11১6108%৩5 2৯ 
ও 5810215 ৩698021 21201080100 হাঃ 65205005) ০02201050 10 011 50 25 60 

তি 2 085৩ ০০ সি 1550) 15 5007৩0006590050 7069 575 20150 1০ 

(05 50155 ০06 09 তি 10 ভযা2]) 003০ জত0 আঃ 58095৩000 0155606 0 ৫765 

6০106 ৪6০65 6 0 015585০7750 আ০ 12৮৩ (76046201001 0:0 

০0 00৩ 0৩21৮ প্রাতিএ৮য ০৫ (5 টিজার 20. 09115 125105090000 91 09 

15505 25 0550 29 2 2560100৩706 5515 70196 এ ২5 ৪৮ £003800106 

900. 8201970517606 01 076 501660 5150 10.59108100$ 20500005 2120 ৪9 ৪ 

21650286659 221 1301955 ৫ 9৮580 ও পাওরওওড ২0059900007 1615 

9001150 00 চ৮:055508105, 8.০ 5 20001 15৩ 10৮75 15 5210 00 0079 

16203015 2220. 1০6 এ. £০০০ 47021225100. £০ 10181525 2 671107/ 55760 

9101 00607 125 055 16086900701 5৩৮৮5 হও 2 5০0570 (107 0001500 ) 

7105119, 00005. 006 05৫01 ও0. ৫:62০0160820৩0 06017 07৩10057575 

7010 1625650909৪ থ0011 01/5101279 01509010৩10. [70012 29 2. 1607600 00 

1) 0811 2 92০০০] £5265 ও:82116129 10558052172 2150 5255 

1156 07615256525 2001160. ৩৯66108115 90315 27000176005 906০101)5 

17) 10720000217 1099 1681 09106 0213060 স10 2667 2170. 5 85815670252 

10720) 19৮ 50৩10186011)052- (71051700৬০1 [10 42) 

নব্যমত-__পারদী ও আরবী ভ্রব্যগুণের পুস্তকে কথিত হইয়াছে যে, তৈল যোগে 

পিষ্ট এবং ধুন! মিশ্রিত মেন্দী পাতার প্রলেপ শিরঃ পীভায় হিতকর। পিষ্ট মেন্দীপাত! 
দ্বারা বসন্ত রোগীর পদতলঘুয় লি করিলে রোগির চক্ষু বসস্ত রোগের আক্রষণ হইতে 

অব্যাহত থাকে । মেন্দী পাতা কেশ এবং নখের উপচয়ের পক্ষে হিতকর। পাতার কাথ 
সগ্ষোচক কবল স্বব্ধপ ব্যবস্ৃত হর। মেন্দীর ছালচূর্ণ প্রীহ বিবৃদ্ধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ এব* 

কদরধ্য চম্মরোগ ব্যবন্ৃত হইক্কা থাকে । ছালের কাথ, অগ্নি কিংবা উষ্ণ তরশ বন্বদ্বারা 
দগ্ধ অঙ্গে সেচন করিবে। ফুলের ঈীতকষার, শিরঃপীডা প্রশমিত করে, ইহ! পি, স্ব 
অঙ্গের পক্ষেও উপকারী। কুলের বালিশ ব্যবহার করিলে গাঁডনিদ্র হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি 

আছে। (এমার্সন্)। তামিল চিকিৎসকগণ মেন্দীর পত্র ও পুপ্পের নির্ধ্যাস (20150) 
কুষ্ঠ রোগীকে সেবন করাইয়া খাকেন। মাত্রা-চার চাষচের এক চাঁনচ দিনে হুইবার। 

পাতার গ্রলেপ বিবিধ চম্মরোগে হিতকর] কঙ্গন প্রদেশে, জল ও চিনির সহিত মেন্দি 

পাঁতার রস শুক্রমেহে সেবিত হইয়া থাকে । (এক্সলি)। (ডিম, ২য়: খঃ ৪২ পৃঃ)1 

কত 



&জ পরিশিষ্ট অহিক্সিভ্ল্ | ৪১৮ 

রাল_ হান; । 

বান্ধ:, আান্বলিহ্বীজ:১ উহ্:_-]]10176517) 03130102.1২01371500 

আল্লঘণঘন্া-_“নস্তন্থদ:১” “ন্থলি:,৮ এক্মবিনলল্ল:” | 

বাজ: জা; জনানীঘ্ঘঃ হ্জ্মলী লব্হীতন্ছ: | নিলাভিজ্ুুনত্তন্না নত 

অবনঘন্ানজন্লন: | শ্রল্লতীমলিঘধহু: | 

বাজব্ জিছ্সিব: ফ্িন্ত: জনানব্িন্বন্সন্ত: | লালপিন্নভহ: ব্জীত- 

ন্ষ্ভুনিলব্লাস্গল: । বাজলিঘষ্তু: | 

হাীছ্িলীয্বক্বিজ: জদানা শ্যান্লীন্থ্ন্। ভীমাবক্জহুন্রিঘর্- 

তল্হলব্ঘদাভিল্জা; আভ্ভলকলাকিল ভব্মাববীসৃজালিবাহলাছল: । ানচন্জাজ্স: | 

নর্জ ঘজববীন্র নি নিক্জীতলব্থলামলল্। জ্প্দালান্মলিত্বৰ নান- 

স্বজালভাদল্। সাল অন্স্িলা। 

ভাধানান- বাহ ধুনা। হিঃ রাল। নং রা । ওঃ-নাল। ৪ সর্দিরন। 

তৈঃ-সর্জরনসু। ফাই রাল্বগুরেবী | অঃবক্িক্হরু। ইং ইয়োলো রেজিন্। 

মাত্রা -৪ আনা । - 

ধন্বন্ভরীয়নিঘণ্ট _-ধুনা,_ স্বাছু, কষায়, উক্, শ্ুস্তক। শ্তপুরক, বিষ ও ভূভাদি 
চে 

দোঁধহর এবং ভগ্ন অস্থি সঘোজক । 

রাজনিঘণ্ট,-_ধুলা,_শিশির, স্নিগ্ধ, কথায়, তিভ্ত, ধারক, রক্তশ্রাব, ঘণ্ম। বিসর্গ, 

জর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোব, অস্থিভগ্ন, অগ্রিদহন, শুল ও অভিসার নাঁশন। 

00101058200. 0969.--5617)0121700 2170 00171110001, 11767290505 050 11 
[0 (07015965551010700075, [56677201925 ₹ 08516 0]01067600) 16 5005 

25 2. 51100121625 05505 01161701500 ৮৮16 08009 800 0110 01 625 

15 ৪. $219 0501001 2170 500111102 8190110201017 0017 070 191101 01 10101020270 

০610 [172000200 021057 10767561555 050 00 0০ ০1 212. 25 27 

250000170200110560] 00 01075125560 এত] 71610258150 19601701001) 

05501)6019 %1 50100 ০০0 7650165, (২ ১1105, ৬০1, [15786 ) 
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05 ৪005০: ০6 0৩ 8৩৪21 055060526030, 265 ০97000৮78 হ 58775 0€ 

০3000760005 10065105521 085805 91050005৭ ৮0০৮5 20 60606 

80050100 [০ 1305 হ6গাত | 07 উআহাহাত 8052 গজতেও (52 27৮ ) 

১০৮70 টি 55০) 53052. 15910 2050 2 5৫৫77 ৮০০ স৮ ৪০০] 61৩০৫ 

770755600০০ ৮০1 1১0 96) 

নব্যযত- ধুলা, উষ্ণ এবং স্লিগ্ক। এতদেণীয় লোকে রোগীর গৃহে ধুন। আলায়। 

ধুনার লেপ উত্তেজক | ডিম্বের শ্বেতাংশ ও ব্রাওসহ ধুনা মিশ্রিত করিয়া॥ কটাবাত এবং 
অন্ান্ত বাতে প্রলেপ দিলে বেদন! পশমিত হয়। আল্গ্রিভ, শ্রথ হইয়া লধ্িত হইলে 

এতদেশীয় লোকে ধুনার গু'ডা বাবহার করে। আম ও রক্তাতিসারে ধুনা বাধহার 
করিয়া বিশেষ ফগ পাওয়া গিয়াছে । (মার, এন্, ক্ষোরী, হয়ঃ খণ্ড ৮৯পৃঃ)। 

বেগগল ভিম্পেন্লেটরীক় রচফ্কিতা বিশুদ্ধ শাল নির্যাস লইয়া বিবিধ পরীক্ষা করিফ্জা এই 

নিশ্কান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উহ! পাইন্ রেভিনের উত্তম প্রতিনিধি। ডাঃ সখারাম 
অঙ্ছুন বলেন--চিনির সহিত মিশ্রিত ধুনা আম ও রক্তাতিদারে ছিতকর। (ডিক; 
সমঃ খণ্ড, ১৯৬ পৃঃ)। 

লঙ্কামরিচ-_ক্ালহিন্ । 

দত্ুীা--09051000) 8[101]01য 

স্সন্ঘণ্ধন্সা-__“নীঘ্যা, প্লীলযন্দিঃ” | 

নবহুজীবান্দিলননী ত্রান নব হাস্ছিনী । ত্বন্যসীম্ঘ লিনুত্বীস্ব লা 

জিন ন্বরান্তন্। নন্হাঁ লী গলাসত্ব ঘ্বলীক নবীন । লহ 

নম্র জীব! লসিমানলিদীতিনম্। ন্ভন্িষনর্থ লীনা ভ্যত্বীব্মজঘ 

জীনখন। প্রান স্রছ্থিনা । 

ভাষানাম-___বাংলঙ্কা, লঙ্কামরিভ, গাছে মরিচ! হিঃলালমির্টি। তা: 

গোলক । তৈঃ_মিরচাকথাঁ। ফাঃ_কিকল্--ই-হর্ঘ। অ+কিল্ কিন্ অহমর্? 

₹-রেড, পিপার, চিগী। 

উষধার্থ ব্যবহার-_ফল। মাত্র চূর্ণ ৯১ আমা। কাধ--২-৪ তোলা। 



৪২০. পরিশিষ্ট__নহিমিভল্ । ৪২০ 

আঁত্রেয় সংহিতা _লঙ্কামরিচ,_অগ্ধি জনক, কফ, দাঁহকর, 'অজীর্ণ, বিস্চীকা 

ও সুদীরুণ ক্রি্ন ব্রণের পক্ষে প্রশস্ত । তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, স্বরভেদ ও অরুচিহর। 

লহ্বামরিচ, দর্শন, শ্রবণ ও বাক্শক্তি বিরহিত ক্ষীণ ও প্নাড়ী ছাড়া” সন্গিপাতকোগীকে মৃতার 

মুখ হইতে আকর্ষণ করিয়। জীবিত করিতে পারে। 

0011901656109.--02095107 ॥. ৮০0121110 91101010 7 0703521010--2 0703021117)0 

500902700 ) ৪ ৬০18010 01], 53:00. 01] [৭00 7010, 12911), 700 ০0100111)17720601 

200 79) 47509. 0, 

40610713৪00 0565.-4৬ 1১০%০7101 1007] 277162107 90031100 07 21017 

(100 00 079: 51310) 1৮007000009 ৮1910801017. 11 00700101791 09505 1. 501101012625 

000 81107001712 02021, €195 70190 10 2 00110109 501520101) 1] (100 100110])) 

17010527565 00 10৬ ০0152112000. 8105 50105201017 01 21170 10000 

90172018) 00010605 000 5237০ 00100) 2109 21906/0 2170 01505911097) 27) 

1700167595 01০ 190115651515 01 070 106561095. 16 51170017005 (00 1)0200 9151 

20010010059 7 95 20 20100015190 16 56100017005 1016 007৮0092170. 5০7112] 

55501011100 91701 2015 25 2. 50019010 01901) 0170 01050711300 [700500]01 

19025 ০1 0০ 01০০0 ড০55৫15, 4১5 27 21)1)01015180 101710, 1 19 21৬01) 11) 

[0000101721 101190607100, 51১011860171)002) 11 013001770 0/90165 200. 02277 ০ 

(10 0309020, [01987000109 078099 75010180165 160090৮5 0)৩ 556০ ০1 
21001700, 45 75071501710 00010 ৬10 বিএয়৬02108) 1015 8500 7] 20710 

90513913916,07101010 019171)052, ০০110) 1)10192171615) 2500 2120. ৫3:01000 7090- 

(197) )7। 01950178116 16 211705 000 02517 ৪5০৪] 0) 017701710 210017019, 1615 

57৬০] 17 010101 ৫77075 10121720 09535 ৬10) 2০০৫ 1050169, 9130 111 

03100702016, 10 5৩০-810155355) 1 হানা] ডু 90210৭05075) 2০5 17 

17010091 00050109011) 10201001010105, 17010107810 2015 95 2 51177001211. 

নব্যমত-_-লঙ্কা, তীব্র স্থানীয় উত্তেতক ; লঙ্গার প্রলেপ অধিকক্ষণ গাত্রে রাখিলে 

ফোস্ক! পড়ে। ওবধোপযোগী মাত্রায় লঙ্কা সেবিত হহলে অন্ত্র উত্তেজিত করে, লাঁলান্রাব 
বঙ্ধিত হয়, পাকদ্বালীতে উ্ণতা অন্থভূত হয়, মানাশয় হইতে আর্ত দ্রব বিশেষের 
(045010101০9 ) আব বদ্ধিত হয়, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বুদ্ধি পায়, এবং অন্ত্রের 
কমিগতি (26015051515 01 (079 170590109 ) বর্ধিত হইয়া থাকে। লা ভগ্গিত হইলে 

হৃদয়, ত্বক ও বুকদয় উত্তেজিত হয়। বুষ্য স্বরূপ ইহা নার্ভমাল1 এবং জরননেন্দ্রিয় উত্তেজিত 
করিয়া থাকে। আর্গটের গ্তায় ল 1 রক্তবহা নাড়ীর অরেখ পৈশিক সত্রের উপরি 
স্থীয় সঙ্কোচনীশক্তি প্রকাশ করিস! রক্তআাব বন্ধ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় বৈকলাজাত 
ধরভ্রতম্ন, শুক্রমেহ, মুত্রশ্রোতের প্রদাহ এবং শুক্রাশয়ের শ্ৈৈস্মিক বিকারে লঙ্কা বৃঘ্যস্বরূপ' 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বুকের প্রদাহ বিশেষে ইহ! “এলবুবেন” ক্ষয় বন্ধ করে। কুচিলার 



৪২3 পরিশিষউট-__ঘহিমিভ্তস্॥ ্হহ 
সহিত মিশ্রিত হইয়া পাচক, বলা এব" গ্রহী, অলীর্ণ, শূল, উদাবর্ত, বস্পঅর, অত্যন্ত অবসাদ 
ও দীর্ঘকাল হুরাপানের কুফশ-_অতুযৎকট মন্তপানেচ্ছা রোগে প্রশন্ত। খ্রলাপ কম্পাদি 
রোগে এব" আফিম ছাড়াইবার জন্ত অধিক মাত্রায় লঙ্কা বাবহার হিতকর। সমুদ্র হাজীর 
পীডা (5৪8 5107595 ) ম্যালেরিয়া ও অন্তবিধ জীর্ণন, বাত, চির কোঠব, অর্শ? 
আব* বিস্থচীকার ইহ! উত্তেজনীর ভেষজ স্বরূপ কার্ধ্য করিয়! থাকে। 

লঙ্কামিজ-_ বত্কাবিল ! 

বন্ধাবিল-_-130101010)18 711007111 

ভাষানীম--বাংলঙ্কাসিল। হিঃ _বজকিসেহণ্ড / ও৫্রণশির | তা 

তিরুকসী) তৈ:--কড1 চেসুড়ু | ইং_মিজ বুশ, 

ওউষধার্থ ব্যধহার-_প্রশাখা ও আঠা। মাত্রা-_আঠা ১৩ বিন্দু। 

002961606068,-15400975085 16517 £এ5০80806০801012ত 01 
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00023 800 8393 16 50721119585 07৩ 19106 15 0560 ৪5 ও. 001৫৪0 
11158011150 95 2 5851০219609 193170001 091005 1) 706780052 2ম 2৩০] হাক 

006 00010 15100 00150 20 1০০ 15090516790 ৮৫) 05600] 85 ও. 6175৮61 

8 500910100 29055 (তি খে ঘ১০, ০1 11১1 556) 

মব্যমত- _লল্লমাত্রার লঙ্কা শিজেব বস কবলার্ঘ বাবহৃত হয়। বাতরোগী় প্রীত 

বেদনান্বিত অঙ্গে এব" নিউরাল.জিগ্াহ় ফোম্ব। পড়াইবার দন্ত লঙ্ব! সিত্ের রস প্রলেপ 

দেওয়! হয়। ইহার আঠা যার সহিত মিশ্রিত করিছা! ফিরগগরোগীর পিরাস্বীতি 
(5571)00 0955) রোগে ব্রিইর স্বরূপ বাবহত হয় । (ক্ষোরি-২রঃ ঘঃ৫৪৬ পৃঃ)। 

১৩, ৬. 

শিয়ালকীটা__খিযারজীত্া । 
হিযাললাতা 4১726770176 $16310809. [াতি -16২1021 

7০0৮, ৩110৮ 1101505 

ভাষান্নাম- বাটি শিক্পাল কাটা। হি-ভারভন্দ, ফিরিঙ্গি ধুতরা, কুটিল! 

তারবিরম তপু: তৈ* হ্ষিদতি চে ॥ ৩:-পীগট ধতুর। ) 



৪২২ পরিশিষউ-_অহিমিভ্ল্ ] ৪২২ 

উষধার্থ ব্যবহাঁর-___সৃল, আঠা, বীজ, তৈল । মীত্রা__তৈল ২০-৬* বিন্দু 
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নব্যমত-__শিয়ালক।টার আঠা রসারন। ইহা কীরমারার (হিন্দী) রসের সহিত 

(ফিরগ্গতোগ, কুষ্ঠ এবং গণোরিয়ার ব্াবস্ৃত হইয়া থাকে'। বীজজাত তৈল--রেচক ও 



৪২৩ পরিশিউ--দহিমিদ্বল। ৪২হ 

অবসাদক অর্থাৎ ইহাতে গাঁজা ও এরগুতৈল উয্ের গুণ একত্র মিশিত রহিয়াছে । 
এই তৈল বি্চীকা, শোখ ও বাতশুলে পেব্য। ইপক্াকুস্কানার প্রতিনিধি স্বরূপ ইহার 
বীভ, আম ও রক্কাতিনারে এব" আন্তান্ত উদরামরে ব্যবস্থা করা হস্ত ইহার আঠ| ও 
বীজতৈল বিবিধ ক্ষতের পক্ষে হিতঞ্কর। ইহা! ব্রার জন্ত রকতমৃত্রপ বা মূত্রককচ্ছ, প্রশমিত 
করে। বোল্তা, ভীগরূল কামড়াইলে ইহা মূলের প্রলেপ হিতকর। (আর এন্ ক্ষোত্রী, 

২য় খণ্ড ৪* পৃঃ)) 

হস্তিশুণ্ী__ভল্বিযন্ত্ী। 

স্বব্িঘ্যধতী--1০1100001001 10010017) 13 001010110, 

12027100190 60107-5019 

ক্সন্তর্ধর্ক্না_-বংদলিন্ধা” । 

ন্বব্বিষ্য্তী জতুহ্যা ফ্যান ঘন্নিঘালতহাঘন্থা। ব্যললিঘ: । 

ভাষানীম-_বাংহাতিণু'ডা।  হিঃহাতিশুড।। তাঃ-তনুমণি, নাগদস্ত্ী। 

তৈ:ত্তেলকটুক্!। ৩১_হাথি শুতনা। ইং-_ইত্ডিয়ান্ টর্ণ শোল্। 

ওঁধধার্থ ব্যবহার-_সংগ্রক্ষুপ। মাত্র হ্রদ £--১ তোলা। 

বাজনিঘণ্_খাতিগুড়া কটু, উঞ্ণ এব সনিপাতঙন হর। 
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নব্যমত--হাতিগুভা, প্রলেপে বেদনাহর। হাতিউ'ভার পাতার রস এরও তৈলের 

সহিত পাঁক করিয়! কীট স্থানে ধলিপ্ত হয়? ইহ! কুকুর দংশন ক্ষতেও হিতকর ) দ্ত- 

মাড়ীর ক্বীতিও সুখের পিস্পেল হাতিশুড়ার পাতার হারা আচ্ছাদিত করিলে উপকার হুয়। 



খাঁদ্য। 
বক্তব্য_- প্রত্যহ বা! খতুতেদে আমরা যে সকল বন্ত ভোভন কার্সি তৎসমুদায়ের 

খুণ কি? জানিবার জন্ত গৃহস্থ এব* চিকিৎসকের প্রয়োজন ও আকাক্ষ। আছে বণিক 

আমর! খাদের ৭ দোষ অতি সঙ্ঈল ভাষায় অতি স ক্ষেপে লিবিতেছি। শ্রস্থবিস্তার ভয়ে 

মুলশ্লেরক উদ্ধৃত হইল ন!। 

তন্র অর্থ, ভাত পুষ্টিকর শুক্রবর্ধক প্রীতিনক বলজনক এব" শ্রম ও ক্ষুধানাপক । 

নৃতন তলের ভাত-__ধাইতে মিট, মি্চগুণ পুতিকর কিন্ত অগিা্কর শ্রকস 
বন্ধক এব* কষ্টে পরিপাক পায়। অন্দীর্ঘ, শূন বাত কাস এব* জীর্দজ্বরীর পক্ষে নবার 

বিশেষ অপথা। 

পুবাণ তগুলের ভাত-_-খাইতে বিশ্বাদ কিন্ত হিতকর এব অগ্নিবদ্ধক। অত্যান্ত 

গরম ভা ব্লহানি করে শীতল ও শু ভাত কষ্টে পরিপাক পায় অতএব ভাত ঈষদৃষ্ 

অবস্থায় থাওয়! উচিত। সদ্য বাধা ভাত ঠাগ্ডা্লে ধৌত করি! খাইলে থাঘুপ্রক্কতি বা 
পিত্ত প্রন্কতির লোকের পক্ষে শীতল ও শীঘ্র পাকী। কফ প্রন্কতি বাঁ বাতশ্লেশসপ্রন্কৃতির 

লোকের পক্ষে সমস্ত বস্ত উষ্ণ তোঁছগন কর!ই ভাল। “পান্ত। ভাত” ভিদোধবদ্ধক কিন্ত 
উড়িখ্যার লোকে পান্তা ভাত খাক্স। ইহা! উহাদের জাতিসান্্য বলিয়া হিতকর। 

ভাতের মাড (অন্নমগ)-্ধা মূত্রআব ও শোগিত বর্ঘক বায়ু পিত্ত, কফ 
নাশক এব* কোন কোন লীর্ণজরে প্রপস্ত। 

চাঁলভাজা__-গরম গরম খাইলে কফন1শক কিন্ত বক্ষ ও পিওবদ্ধক। 

চিড়া-_ওরুপাক, কফবর্ধক এব* পেটফণাপায়। জলে যৌত চিডা গোহগধে ভিজঞাইয়া 

রাখি] বেশ শ্বীত হইলে বায়ুনাশক কফজনক এব সারক। চিড়্ার উপরে হে কুঁড়া 

থাকে তাহা ধারক ও পাচক বলিয়া আমাশয়ে' চিড়া ধোকা জল পান করিতে দেয়। 

লাজ--সগ্ধ ভাজা! ও উত্তরূপ বাছা ধৈ অগ্রিবর্ধক লঘু ও শীতগ। যে 
আখাঁতিসারে রেচক ওঁষধ আবশীক তথাক ইহ! পথ্য শ্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ধৈয়ের ড, 

স্ুবাবদ্ধক এব" মেহ দাঁহ ও তৃষ্ণারোগে পথ ॥ 

যব-__গুরুপাক ১ বাতররন্ত বহুমুত্র কফরোগ এব* অতিস্থলের পক্ষে ববের ময়দ! 

হিতকর। 

গোধুমশ গমের ময়দা__পুষ্টিকর, বলজনক শুক্রবদ্ধক নিত্য সেবন করিলে শরীরের 

বাধনি থাকে অর্থ, অরারুত অঙ্গের শিথিলতা অনমরে উপলিত হয়না উর 



$২৬ বনৌষধিদপণ। 

ক্ষতাঁদি রোগীর পথা। যে ময়দায় গমের 'কুঁড়ো? থাঁকে তাহা বেশ কোট পরিফাঁর কন্ধায়, 

অতএব কলের শুভ্রোজ্জল ময়দা অপেক্ষা জণতার ঈষৎ রক্তীভ শুভ্র ময়দা (আটা) অধিক 

কোষ্টশুদ্ধিকর । 

মুগকলায়- লবুপাক, সারক, কফরোগ, পিস্তরোগ, রক্তদোষ এবং চক্ষুরোগে 

হিতকর । 

মাঁষকলায়__গুরুপাক, স্সিগ্ক। উষ্ণ, ও যলবৃদ্ধি করে। ইহার স্বেদ বাতনীশক, 

ভোজনে সামবায়ুবর্ধক, নিরাম বায়ু প্রশমক, রুচি 'জনক, বারুপ্রধান কফরোগ, শুক্রমেহ 

এবং অল্লপিত্তরোগীর পথ্য । 

মসৃর- ধারক, কফ ও পিত্তরোগে হিতকর। 

ছোলা _বারুবর্ধক, কফ, রক্তদোষ ও পিত্তরোগে হিতকর। ইহ! পুরুষত্ু হানিকর। 

মটর- _বারুবর্ধক, মলরোধকারী রক্তপিত্তবোগে পথ্য । 

কুলঘ্থ__উষ্ণ, ধারক, কফবাতস, পুষ্টিকর ; কুলথের যূব বা দা'ল- গুলা, শুক্রাশ্মারী, 

গেদোরোগ, শ্বাস, কাম এবং প্রমেহরোগে পথ্য। 

কুষ্সা্ড-_কচি চাল কুঘড়া__পিতুহর, পরিপুষ্ট হইলে কফহর, পরিপক হইলে অগ্ি- 
বদ্ধ, প্রশ্রাব পরিফার করে, সর্বদোষহর এবং উন্মাদও সুচ্ছ্ারোগীর পথ্য, (১ম থণ্ড 
২১৫ পৃঃ দেখ )। 

অলাবু-_শীতল, রেচক, কফজনক। তিজ্তলাউ কুণিহ্র, লঘু, শ্লেপ্সপিত্জিৎ ও 
চুলকণার পক্ষে হিতকর। (১ম খণ্ড ৪৫ পৃঃ দেখ )। 

উচ্ছে__-শুক্রনাশক রুচিকর ও কফপিত্তে হিতকর। বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড 

১৮৩ গৃঃ দেখ )। 

হৌঁপা-__বাযুবদ্ধক, ভেদক, রুচিকর, পেট ফরধপায় ও শ্রেক্ষপ্রকোপ জন্সায়। 

পটোল-_-কফ' পিত্ত, বাতরক্ত, জর, বিসর্প ও নেত্ররোগে পথ্য। পটেলের ফল 

তিদোষহর। ডাঁটা__কফহর, পাতী-_পিভুদোষ নাশক এবং ঘূল বিরেচক। 

লাউড'টা-_গুরু, মধুর, মলভেদি। চাঁল কুমড়ার ডাটা পাথরী রোগীর পণ্য । 

ওল-__রুচিজনক, অগ্রিবর্ধক, কফহর, ও অর্শোরোগীর পথ্য । কু ও বতিরক্ত বা 
অন্য প্রকার রক্ত ছিতে অপথ্য। বিশেষ বিবরণ *শৃরণ” দেখ । 

মাণি-_শীতল, গুরু, শোথরোগীব পথ্য । বিশেষ বিবরণ “ঘাঁণক” দেখ। 
কটু-রেচক ও আমবাতরেশগীর অপথ্য । 



খাদ্য ॥ ৪২৭ 

মূলা_কাচাসুলা পেটফাপায ও ব্িদোষ বর্ধক। পুরাণ হূলা--বিষদোষ ও শোথে 

হিতকর। স্বতপক্ক মূল! কফকর এবং বাঁতপিতহর । 

আনু গুরু গু্িকর, বাধুবদ্ধক, মধুমেহে অপথ্য । 
চুবড়ি আলু, খাম আঁলু-_বাতপ্রকোপি, গুরু, কফফর । 

পক্ক আত্র-_কচিছনক, ওুরু, মলমৃত্রাদি প্রবর্তক, যাংস, শুক্র, বলদাতা ও বর্ণ 

উদ্মণ করে। অধিক ভোজন করিলে ক্ফোটক ও নেত্ররোগ জন্মে। আমচুর অর্থাৎ 

আমঘসি রেটক ও বাযুরোগে হিতকর । 

দাড়িম__বাহুনাশক, অগ্িবদ্ধক ও ধারক । মধুর দাড়িম অররোগরীর পথ্য । 
বাঁতাবিলেবু--্ৃথ্বিকর, লখুও অগরিবর্ধক। ইহা! বাযুপ্রধান শ্বাস কা, অক, 

তৃষা, কো্ঠবন্ধ, ছিকা, শুল ও বমনরোগে পথ্য। 

পাতিলেবু হকি, নাতি অন্ন, ভাতে কৃষি জন্মার, বাতক্নেশ্রহর ও বমনকোগে 

পথ্য। 

কাগজিলেবু- “পাতি লেবুর অপেক্ষা কিঞ্িং হীনশুগ। 

কমলালেবু--শীতল, মধুর, কচিজনক, শ্লে্ার প্রসাদ জস্মার এবং বাতপিত্বহর । 

কুল" কাগর্ণ--পিন্ত ও কফবর্ধক ॥ পাকাকুল_রে5ক» পি ও বাযুনাশক। শুক 

পুরাণ কুল তৃঙণ ও শ্রমহর, অগ্নিবর্ধক ও লঘু। 

অরহর--কফ পিত্ত, কিঞ্চিৎ বাযুবদ্ধক | 

কৃষ্ণতিল-_্গিখ্চ গুরু, বপদাতা, কেশ ও দস্বের হিতকর, অগ্নি ও মেধাবর্ঘক, 

মৃত্রদনক ও বাধু প্রশমন । অর্শোরোগীর পথ্য । পুরা হইলে__তিল, যব, গোধুম ও মাধ 

কলাক় গুণকারী থাকে না? 

বেতোশাক-_রেচক, কষ্ট, ফেধা, অসি ও বলবর্ধক। পাকের বিবিধ প্রণালী 

অনুসারে ইহ! গগান্তর প্রাপ্ত হইয়। খাকে | কমিহোগে পথ্য। 
হেলেঞ্1-৫ ২৪ খণ্ড ৩:৩ পৃঃ দেখ )। 

কলদীশাক-_শক্রবর্ধক ও সেবনে স্তনের ছুগধ প্রচুর বহির্গত হয়। 

কাটানটেশাক-_পটফণপার, গরুপাক ও পিন হিতকর। 

পুঁইশাক-রেচক, বনকাক, শ্েশ্ববন্ধীক বিশেষ বিবরণ | (১ন খণ্ড ৯*৬পৃঃ দেখ)। 

সর্ধপশাক-__ক্িথিগনক, প্রিধোধবর্ধক, রক্তপিকে অপথ্য । বিশেষ বিবরণ! হের 

খণ্ড ৩১১ পৃঃ দেখ )। 



৪২৮ বনৌষধিদ্রপরণ | 

স্থমুনিশীক-_ধারক, জরিদোষনাশক | বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ৩২৪ পৃঃ দেখ )। 

বেতের অগ্রভাগ-__রুচিকর, অগ্রিবদ্ধক ও জিদৌষনাশক। 

গিমাঁশীক-_-তিজ্ঞ, রুচিবর্ধীক, কফপিত্তরোগে হিতকর। 

শলুফাঁশাক-_গুরু” মধুর ও বাতপিত্তহর । বিশেষ বিবরণ (১য় খওড ২৭৯ পৃঃ দেখ)। 

শ্যাপুন্টেশীক-_রেচক, কফরোগ, বাযুরোগ, আনবাত, অর্শ ও শোথনাশক। 

বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ডে ৭৫ পৃঃ দেখ )। 

| মূলাশীক-_রুচি ও অগ্নিজনক-_বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ২৩৩ পৃঃ দেখ )। 

ঠাঁপানটেশাক-_রক্তপিত্ত ও বিষদৌষে হিতকর-_-বিশেষ বিবরণ (১ম থও 

৩৪৭ পৃঃ দেখ )। 

মটরকলায়ের শীক-_কক্ষ। বায়ুবদ্ধক ও পেটফ"াপায়। পিত্রশ্নেম্সে হিতকর। 

থুলকুড়ি__অতিসার, কাস ও ্ীণরোগীর পক্ষে হিতকর । বিশেষ বিবরণ (২য় 

খণ্ড ১৭৫ পৃঃ দেখ )। 

বিসি-_রেচক, গুরু, মেধাজনক, পিত্তশ্রেরৌগে হিতকর। বিশেষ বিবরণ 

(২ম খণ্ড ১৭৫ পৃঃ দেখ )। 

আমরুলশাক-_অগ্রিজনক, কফবাঁতস ও গ্রহণীতে হিতকর। বিশেষ বিবরণ 

(১ম খণ্ড ২৯৭ পৃঃ দেখ )। 

মোচা তৃপ্তিকর, কফ ও ক্রিমিনাশক | তৃষ্ণা, জর, প্রীহা ও মৃত্রকচ্ছরোগে পথ্য 
বিশেষ বিবরণ (১ম থণ্ড ১৪৪ পৃঃ দেখ )। 

পল্তা-_বাতরক্ঞ, কুষ্ঠ। অর ও ব্রণরোগে পথ্য । বিশেষ বিবরণ (২য় থণ্ড 
৩০ পৃঃ দেখ)। 

শাকভক্ষণের বিধি-__দকল শাকই উত্তণন্ূপে জলে সিদ্ধ করিয়! জল ফেলিয়। 

পরে তৈল বা! ঘ্বতে ভাজিয়! ভক্ষণ করিবে। 

মৌয়াফুল-_তৃশ্রি্নক, ধাতুবর্ধক ও পুিজনক। 
থেভুর, তাঁল ও নারিকেল মেথি-__মধুর, বলপ্রদ, শুক্রবদ্ধক। মৃত্রক্চ্ছ,রোগীর পথ্য । 
বেগুণ--_বায়ুনাশক, শোঁণিত ও শুক্রবদ্ধক, বিবমিষা, কাস ও অকুচিতে পথ্য 

কচিবেঞ্ুণ__বাতপিত্ত নাশক, পাঁক1 বেগুণ--ক্ষারগুণযুক্ত ও পিত্তবর্দক। বাঁরমাঁসে 
বেশুণ--ত্রিদৌষহর, রক্ুপিত্ত প্রশমন এবং পেটকীপান়্। 

মাদার-ওরু, ত্রিদোষজনক ও শুক্রদোঁষকারী। 
আমড়া _তৃপ্তিকর, শুরু, বলকারী কিন্ত পেটফরণীপায় ও অজীর্ণ জন্যায়। 



খাদ্য । ৪২৯ 

কামবাক্কা- তীক্ষত উ্ণ ও পিত্রকন। 

নোয়াড়--হৃশ্রিজলক, সুগন্ধি, কফ ও বাতে হিতকর। 

জ।ম--গুক শিপ, বাযুদনক, অগ্লিমান্য জন্মায়, 'আমরোগে পথ্য। আঁঠি সুতরাতি- 
সারের গুধধ। 

গাব_-কীচা গাব বাযুজনক, শুরু ও খীতল। পাকা গাব_-গুরু, মধুর ও 
কফপিত্তহর | 

ফল.শাঁ কীচা! ফন্শা-_বাহুনাশক ও পিশকর। পাঁক] ফন্শাঁ_মধুর, শতল ও 

বাতপিত্তহর । 

কয়েদূ-_কীচা করেদ্ ধারক, বিষদোষহর। প্রলেপে কণড, অর্থাৎ চুলকণ। নাশক । 

পাক1--কুচিন্ননক, কিঞ্িঃং ধাবক। 

অল্লবেতস-_কীচ1 থৈকল-_-অতি অল্প, মলমৃত্ররোধ, কফ ও বায়ুনাশক। পাকা 

বৈকল-ধারক, শ্রমহর 'ও গুরু) 

তেতুল-_কীচ। তেইুল কফ ও পিতকর। অগ্নিপক তেঁতুল শাসের প্রবেপ 
বাত ও আধঘাতঙ্গন্ত স্বীতি ও বেদনার হিতকর। পাক! তেঁতুল-_রুচিঙ্জনক, অগ্রিবর্ধক 

পুরাণ হইলে রেঠক ও শ্রদ্ুকফে হিতকর। 

কাগল-_পাক! কাঠাল মধুর, ধাতুবর্ঘক, গুরু, ছুর্জর (পরিপাক করা কঠিন) 
শ্লেজনক শুক্র ও বলগ্রদ। ইচড় ও কাঠালের ভূতি দুর্ঘর বাছুবর্ধক ও কফপিত্তহর। 
ক্াঠালের বীজ সুসিদ্ধ ও ঘ্বতসংঘুক্ত হইলে বলপ্রদ, হংস্পন্মনে পথা। 

তাল-_পাকা তালের শান বকারক এবং কুষ্ঠ ও কমিরোগীক্স পথ্য কিন্ত মাজাধিক্যে 

বক্ষংকঠের দাহ ও অন্ীর্ঘ ঘটার। তাঁলশীড়ার রস উ্লাদরোগীর ওধধ। অপক্ 

তালের শান--মধুর, মুত্রবর্ধক, বাতপিত্তে হিতকর | তালের আঠির শাঁন_মধুর, ধাতু 
বর্ধক, শীতল, গুয়, শুত্রবর্ধক, কফ ও কৃমিহর কিন্ত হূর্দর 

নারিকেল_-ডাঁবের জল ব্জুপিত, তৃষ্ণা, দাহ ও পিশ্তসরে হিতকর, শীতল, বাধু 

নাশক ও রেচক। ডাবের শাস-রেচক, মৃত্রবদ্ধক, ছৃপ্িজনক+ ধাতুবপ্ক। ঝুন! 

নারিকেল--গুকু, ছুর্ঘর, বল, মাংস ও পুষিপ্রদদ। ক্ষন্বরোগীর অগ্নিবল থাকিলে তাহার 

পক্ষে [বশে হিতকর। 

কলা-_পাক1কিলা-নধুর, রেচক, ধাহুবদ্ধক, নাতিশ্ীতল, রুচিজনক, ক্ষ, 

বক্তপিত্ত রোগে পথ্য। কাঁচা কলা-_পুঠ্িকর, ধারুবর্ধক, উদ্রাময্ে পধ্য। চীপাকলী 

বাতপিত্ুহর, গুরু, অতি শীতল, ধাতুবর্ধক । 

কিসৃমিষ্- শিতল, মধুর, আতুবর্ক, বলখ্রদ ) ক্ষতক্ষীণ, ভুষা, রকুপিত্ত রোগীর 

পথ্য! 



৪৩০ বনৌধষধিদ্পণ। 

খেজুর- বধূর, শুক্রবর্দক, পুষ্টিজনক, গরু ও শীতল। ক্ষয়, অভিঘাত, দাহ ও 

বাঁভপিত্ত রোগে পথ্য । 

গাভভারীফল-__পাক। গামার ফল-_তিক্রমধুর, শীতল, গুরু, নেধাবর্ধক, রসায়ন, 

দাহপিত্তবনাশক ও কেশের পক্ষে হিতকর। 

বেল-_কীচাবেল-কবার, উঞ্চ, পাচক, অগ্রিবর্ধক, ধারক ও বাতককহর। 

পাঁকীবেল-__্গন্ধি। ধুর, ছুর্ভর। রেচক ও অধিক মাআয় পেটর্ফাপায়। অন্যান্য 

ফল পরিপক্ক হইলে শুণাধিক্য জন্মে কিন্ত পাকাবেল অপেক্গা কাচাবেশই গুণবত্তর | 

বেলশুঠ ধারক এবং আমাতীপার ও শূলে বিশেষ ছিতকর। বেনশু“ঠ প্রস্তুত প্রণালী 

__অর্দপুষ্ট কাচা বেলের খোলা ফেলিয়! দিরা, শাসের ভিতর যে আঠা ও বীজ থাকে তাহা 

যত্রপূর্বক পরিত্যাগ করিনা, চাক! চাক করিয়া কাটিবে--পরে রৌদ্রশুদ্দ করিয়া বোতলে 

ছিপি দিয়া রাখিবে। 

মৎস্ত-_-সামান্যতঃ সকল মাছই গুরু, পু্রিকর, শুক্রবদ্ধক, বলপ্রদ, ক্সিপ্ধ এবং 

কফপিত্তকর। ঘাহার! নিত্য ব্যারাম করে ও অধ্বরত অর্থাৎ পথহাটে এবং বাহার! 

বাতব্যাধিগ্রন্ত, নত্স্য তাহাদের পক্ষে পথ্য। পচা ও শুদদাছ বিবিধ রোগের আকর। 

লবণাক্ত করিরা রক্ষিত মংস্ত রেচক ও কফপিস্তকর। 

রুইমাছ- ক্ইমাছ শুক্রবর্ধক ও দকল নাছের শ্রেষ্ঠ । অন্যান্য মাছের মত ইহা 

তাদৃশ পিভকর নহে। রুইদাছ বাতব্যাধিরোগী বিশেষতঃ 'অদ্দিতরোগগ্রস্তের পক্ষে পরম 
হিতকর। 

আড়িমাছ-_-গক, ক্লিগ্ধ এবং বাতশ্রেপ্সপ্রকোপকারী । 

গাগরযাছ- _সিঞ্ শুরু, বাতিরোগীর পক্ষে প্রশ্ত ৷ 

ইলিসমাছ-__দুখরোচক, পিস, শ্লেঘা। ও আমদোঁধ বর্দক। বাহার নিত্য সুরভ- 

ক্রিয়ারত ইলিশ তাহাদের পথ্য । 

বড়পুটিমাছ-_ইহা মুখ ও কঠরোগীর পক্ষে হিতকর। 

মাগুরমাছ- ধারক, শুক্রবর্ধক ও বলবদ্ধক। 

শিঙ্গিমাছ-___উদরারে পথ্য, পুষ্টিকর কিন্ত কফপ্রকোপী । 

কৈমাছ-_বলপ্রদ, বাত ও কফরোগীর পক্ষে হিতকর 

খল্সেমাঁছ-_শৃলরোগীর পথ্য, 'জাদপাচক | 

মস্তডিম্ব- _প্রার সমস্ত মাছের ভিন বাক্রীকরণ অর্থাৎ স্ত্রীসস্তোগ শন্তির বর্দক ও 

বাতশ্রেদ্বকর। 



খাদ্য । ৪8৩$ 

মাংসের সামান্ট গুণ__তাবৎ মাংসই সামান্যতঃ বাতহর, বৃষ্য, পুষ্টিঅনক, গুক্ ও 
তৃথ্িজনক । 

শশকমাংস- ক্ষ, লঘু। কোষ্ঠবদ্ধকারী এবং শোধ, অতিদার ও রক্তপিত রোগীর, 
পথ্য । 

ছাগম|ংন--অত্যন্ত পুষ্টিকর, বলবদ্ধক, নাতি উষ্ণ, ও ধাতুসাম্যকর । 

মেষমাংন_ ভেড়ার মাংস গুরু ও পিতশ্রেগ্রজনক । 

বরাহম!ংস--বাতগ্র ও বলবর্ধক । 

কচ্ছপমাংস-__মেধাস্থৃতিকর এবং শোধ, শেজরোগ ও বাতব্যাধির পঙ্গে হিতফর। 

কীকড়া-_দারক ও ক্ষতক্ষীণের পণ্য । 

পারাবতমাংস- শিশু পায়রার মাংদ, বল ও মা*সবর্ধক, রক্কপিত্তের পক্ষে পথ্য। 

কুক্ধট মাংস-_ মোরগের মাংস উষ্ণ, শুক্রবদ্ীক, বণদাতা ও গুকু॥ 

কুট ডিম্ব__ুরীর ভিম বলদাতা ও অমিবর্ধক । 

হংসমাংসগুণ__বাতহর ও ্বরবন্ধক। 
হংলডিম্ব- হাসের ডিম শুক্র ও বাতবর্ধক ) 

বক্তব্য-_যে দকল প্রাণীর মাংসের গুণ বর্ণিত হইল তাহার! শিশু হইলে বরং দৌষ 

নাই কিন্ত কদাচ বৃদ্ধ নাহয়) বাণী মাংস, মৃত ব] বিষাদিহ্ট খাংস কিছ ব্যাধিখন্ত 
প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলে বিবিধ অনিষ্টোৎপন্তি ঘটে । 

মন্ধিত তাঁলরস- তালের “তাড়ি” শ্রমহর, পাচক, ক্ষুধাবদ্ধক ও মুত্র্ািক ৷ 

সন্ধিত খর্জররম-_-খেছুতের তাডিরও এরূপ ৭ বিশেষতঃ ক্রিমি ও মেহে 

হিতকর। পা 
নৃতনমধূ__পু্িগ্রদ ও বাতগ্রেক্সহর 

পুরাণমধু ধারক, লঘু ও অতিন্তপহ বিনাশ করে 

গোডুগ্ধ +প্রাণরক্ষক, বলদাতা, আধুত মেধ! ও পুরুষ বর্ধক, রকুপিহ ও বাফুনাশক? 

ছাগীদুষ্ধ-_শীতল, ধারক, ধাবদ্ধক, ফাল, বাদ ও রকতপিন্তরোগীর পথ্য। 

ম্হিষীদুগ্ধ-_-অতিিদ্, নিত্রাদনক ও অপরিমানদয কর। 
হাহীর বন্ত মাই কিংবা যাহার বস নিতান্ত শিশু এন্সপ গবাদির ছথ অপ্রশন্ত ও 

ব্যাধি জনক। কাঁচা ছুধ-শীতল, গুরু ও কফকর। বাদি ছুধ__গুরু, উঙ্র ও পেট 

ফাঁপায়। 
গব্যদধি-+রুচিকর, অশ্িবদ্ধক, বাতস, ব্বন্ধক ॥ 



৪৩২ বমোৌষধিদপ'ণ। 

ছাগল দধি__অগ্নিবদ্ধক এবং কফবাত, ক্ষয়, অর্শঃ ও শ্বাসকাস রোগে পথ্য। 

মাহ্ষ দধি___অতি ক্সিগ্ শুক্রবদ্ধক, গুরু, শ্লেপ্সবর্ধক ও রক্তপিত্তে হিতকর। 

স্বাদুদধি__-্বাছুদধি অথাৎ, যে দধি পচিয়। টক হয় নাই), যেদোজনক, কফ এবং 

ক্লেদ বর্ধক। 'চিনিপাতা দৈ” ও স্বাগ্দধির তুল্যগুণ। অব্রদধি রক্তদৌষদ, কফপিত্ত 

কর, ক ও বন্ষের জালাকর, রেচক, মৃত্রপ্রদ অগ্রিমান্য ও তিদৌষজনক। 

দরধিসেবনের নিষেধ বিধি__শরৎ, গ্রীন, ও বসস্ত খতুতে দধি সেবন হিতকর 

নহে। পীনস, অতিপার, কোন কোন বিষম অর, অরুচি, মুত্রকচ্ছ, ও ক্ৃশতার দধি পথ্য। 

রক্তপিত্ত এবং যাবতীয় কফজন্ত পীন়্ায় দধি অপথ/)। দ্ধি থাইতে হইলে, দিনে থাইবে, 

ঘ্বত, চিনি, মুগের যৃষ, মধুযোৌগে, গরম করিয়।, কিংবা আমলকীর সহিত ভোজন করিবে । 

কাহারও মতে লবণ এবং জল সংযোগে রাতিতেও দধি ভোজন কর! বায় । 

ঘোঁল-_দধি নথিত করিয়! ননী তুলিয়া উহার চারিভাগের একভাগ জল উহাতে 

মিশাইলে ঘোল প্রস্তত হয়। ঘোল অগ্রিবদ্ধক, জিদোযনাশক ও উঞ্চবীরধ্য। শীতকালে, 

আগ্মিান্দো, কফগাত পীড়ার, কুষ্টে, বায়ুবোগে, মৃত্রকচ্ছদ, শোথ, উদর, অর্শ, গ্রহণী, মুক্ররোধ 

অরুচি, পাঙু, বিষঞ্্ রোগ এবং অতিরিক্ত গ্নেহপান জন্য রোগে ঘোল পথ্য। উঞ্চকাঁলে, 

দুর্বল, মুচ্ছণ, ভ্রম, দাহ, জর ও রক্তপিত্তরোগে ঘোল অপথ্য। 
নবনীত-__ছুগ্ধ হইতে প্রস্তত ননী ক্গিগ্ণ, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, শীতল ও ধারক। 

র্ক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগীর পথ্য । 

গব্যঘৃত-_ইহ! সর্ধন্নেহের শ্রেষ্ঠ, বাতপিত্তহর ও বলবদ্ধক। লাক্ষার কাথের 

মতবর্ণ এবং উগ্রগন্ধধুক্ত দশবৎসরস্থিত গবা দ্বৃতকে পুরাণ ঘ্ৃত বলে। দশ বৎসরের 

অধিক কালের দ্বৃতকে প্রপুরাঁণ কহে। দ্বত বত পুরাণ হইবে ততই গুণাধিকা জন্মিবে। 

মহিষ স্বৃত-_শীশুল, কফকর, এবং রক্তপিত্তে হিতকর । 

আজঘ্ৃত-__ছাগীছুগ্ধ হইতে জাত ঘ্বত বলকারি এবং ক্ষয়কাশ ও নেতররোগে হিতকর । 

ইচ্ষু-__আঁক রস বলকারী, শুক্রবদ্ধক, কককর, স্নিগ্ধ, গুরু, মুত্রজনক। রুক্তপিত্ত- 

রোগীর পথ্য। 

গুড়-_ওর, মৃত্রশোধন, কিধিৎ পিশুবর্ধক। মেদ, কফ ও কুমিরোগে অপথ্য। 

-পুরাঁণ হইলে 'বারুনাঁশক, রক্তপুদ্ধিকর, বলপ্রদ ও পথা। খাঁড়গুড়-_বাতপিত্ত ও: 

চক্ষুরোগে হিতকর। চিনি___অর, রক্তপি্ত, শচ্ছ্ণ, বঘন ও ভূষ্ণারোগে হিতকর। গুড় 

হইতে মিছরি পর্য্স্ত যাবতীয় ইন্ছু বিকার যত উত্তরোত্তর নির্মল হয় ততই ওণাধিক্য 
হইয়া! থাকে। 



বিকদ্ধাশন | 
বে বর সহিত যে বন্ধর সংযোগ, বাবে বন্ধ বে প্রকারে পাক করিবে, রসনার ভূত্তিজনক 

হর লোকে প্রা তন্তৎ বন্তই সংযোগপুর্বক ভোদন করিয়া থাকে, অতএব সমাজে বিরুদ্ধ 
অশন জন্ত বিবিধ হৃশ্চিকিৎসা বো?গর প্রাহূর্ভাব হইয়া থাকে। সুল্মদরশী আতুর্কেদাচাধাগণ 
এই অনিষ্ঠ পরস্পর হইতে জনসমালজকে রক্ষী করিবার জন্ত বিরুদ্ধাশন বিষয়ক উপদেশ 
দিক্াছেন। 

এমন অনেক বন্ত আছে যেগুলি পরস্পর সংযোগ পূর্বক ভোজন করিলে হয়ত রসনা 

তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে, কিন্ত দেহের পক্ষে হিতকর হয় না। এই সকল বন্ত *স'বোগ 

বিরুদ্ধ' বলিয়া ইহাদের একজ ভোজন শান্ততঃ লিবিদ্ধ হইগ্াছে। যে সকল বন্ধ পরস্পর 

সংযোগ বিরুদ্ধ অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে__ 

সংযোগবিরদ্ধ বলিয়া-_ছগ্ধের সহিত মতদ্য, মাযকলায়ের সহিত ছাগাদির মাস, 

দধির সহিত মুরগীর মাংল মতন্তেয় সহিত গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি , ছৃণ্বের সহিত মূলা, 

বলার সহিত তাল, হুঞ্চ, দধি বা ঘোলের সহিত তাল বা কদলী, ুগ্ব, দধি বা যাবকলার়ের 
ঝোলের সহত মাদার, মাঁষকলায়ের সহিত ইক্ষুবিকার অর্থাৎ গুল, চিনি প্রস্থিতি, নারিকেল 

জলের নহিত ক্র, ছগ্ধের সহিত লবণ, ছুগ্ধের সহিত কহেদ্, দৃগ্বের সহিত তেতুল, ছগ্ধেকর 

সহিত কাটাল, ছুগ্ধেক্র সহিত নারিকেল এবং ছগ্ধের সহিত সর্বপ্রকার অন্ন তক্ষণ 

করিবে ন1। মূল! ও রসোন ভক্ষণের পর ছুগ্ধ পান করিলে কুষ্ঠ হইতে পারে? 

কোন কোন বস কোন কোন ব্বসের সহিত রস বীধ্য ধিপাকাদিতে বিরুদ্ধ ব1-- 

মধুর রসের সহিত অন্রসের_রনও বীর্ঘ্যে , মধুরের সহিত লবপের_্স ও বীর্যে, 

মধুরের সহিত কটুরসের,-_বলপ, বীর্য ও বিপাকে ; নধুরের সহিত তিক্তেব্র, রম ও বিপাকে 

মধুরের সহিত কথায় এব" অস্ত্রের সহিত লবগের--রসে, অন্্নের সহিত কটুক, রদ ও 

বিপাকে , অয়ের মহিত তিক্ত ও কষার,_রসবীধ্য বিপাকে » লবণের সহিত কটু রস ও 

বিপাকে এবং লবণের সহিত তিক্ত ও কথায়,_রস, বীর্ধ্য ও বিপাকে বিরুদ্ধ 

এমন কতকখলি দ্রব্য আছে যাহ) বিশেষ বিধিতে সেবিতি হইলে বিরুদ্ধ তয় 

ইহাদিগরকে কর্দ্দবিকদ্ধ কলে, বথা-_ 

পায়রার মাংস সর্ধপ তৈলে ভূ, তিপ বাটার সহিত দি পুইশাক » বরাহবঙা ছুট 

বকের মাংস ও কান্ত পাত্রে দশরাতিস্থিত গ্যত বর্্রবিকদ্ধের উত্তম উদাহরপ। 

এমন কতকগুলি বন্ধ আছে যেগুলি সমপরিমাণ স+যোগপুর্ক তোনন করিলে বিরুদ্ 

হয়্। ইহাদিগকে “মানবিকদ্ধঃ বলে, মানবিক্বদ্ধ বস্ত্র ভোজন করিবে না। দধু.ও জল 

এবং মধু ও স্বৃত সমপরিমিত দিশ্রিত করিলে মানবিরুত্ধ হয় 



৪৩৪ বনৌষধিদপরণ। 

বিরুদ্ধ ভোজনজাত বিকার পরম্পরার উল্লেখ স্থলে নিঘণ্ট,কাঁর বলিয়াছেন__ 
“নক্তান্ধ্যবীসর্পৰকোদরাণাম্ । 

বিক্ষোটকোন্মাদভগন্দরাণাম্। 

মৃচ্ছামদাখানগলগ্রহাণাম্। 
পাগুবাময়স্তামবিষস্ত চৈব | 

কিলাসকুষ্ট গ্রহণীগদানাম্। 

শোথাতিসারজরপীনসানাম্। 

সম্তানদৌষস্ত তথৈব ঘৃত্যে। । 

বিকুদ্ধমন্তং প্রবদস্তি হেতুঃ 

বিরুদ্ধভোজন সর্বত্রই অহিতকর নহে। অভান্ত হইলে, অন্নমাত্রায় সেবিত হইলে 

বিরুন্ধভোজীর অগ্নি দীপ্ত থাকিলে, রীতিমত ব্যায়াম করা অভ্যাস থাকিলে, শরীরে বেশ 

বল থাকিলে এবং শিশুর পক্ষে, বিরুদ্রভৌঙ্গন কিছু করিতে পারিবে না । মুনি বলেন__ 

'সাত্মাতাহরতয়াবাপি দীপ্তাগ্রেন্তরুণস্ত চ। 

স্িগ্গব্ায়ামবলীনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ। 



রোগীর বজ্জনীয় ও মেবনীয় আহার বিহার । 
যেরগ আহার বিহার ষে রোগে অপব্য অগ্রে তাহা বচ্চন করিতে হইবে নিদান 

শেবীর ব্যাধি কদাচ প্রশমিত হন্ঘনা। 'অনেকরো কি পথ্য কি 'অপধ্য না জানায় 
অজ্ঞতাঁ হেতু পথ্য সেবন ক্রি! খাকেন। অনেক স্থলে অপথ্য বন্ন করিলেই অনেক 
ব্যাধি প্রশমিত হইস্ঘা থাকে অন্তত" ব্যাধি যে বদ্িত হই়। কচ্ছ,সাধ্য বাঁ অসাধ্যহে 
পরিণত হয় ন! ইহা দৃণতার নহিত নির্দেশ করা যায়, অতএব অদ্ছের ভান এব* ব্যাধির 
সুখদাধ্য কামনায় ভিগ্ন ভিন্ন রোগে বক্চনীয় আহার বিহারের বিবরণ লিখিত হইতেছে । 

জুরে-_-“সঅরো অর যুক্তশ্ঠ বিদাহীনি পুদ্ধণি চ॥ 

আধাঝ্যানঘব্রপানানি বিকুষ্কানি বিবর্ময়েং। 

ব্াবায়সতিচেষ্টান্চ হ্বানযতাশনানি চ। 

অরমুকে! ন সেবেত যাব বলবান্ তবেৎ। 

অনন্নাতবলো! যন্ত অরমুকো নিবেবতে । 

বঙ্্যমেতরবস্তষা পুনরাবর্ততে অরং 1--চররকঃ 

“বরে দিবান্বপর্গানাভাঙগারমৈথুনম্ 
ক্রোধ প্রবাতব্যাপামকযায়া"স্চ বিবজয়েৎ। চক্রপাণিঃ 

বিদাহী, গুরু, অসান্স্য (যাহা অহিত বা যাহা ভোদন কর! অভ্যাস নাই) এব* বিরুদ্ধ 
ভেছন ও পান ভ্ত্ীস দর্গ বহু আয্লাসকর কার্ধা ন্গান, অতিভোজন দিধানিড্র। তৈশমর্দন, 

ক্রোধ এব প্রধাহিতবাত স্থলে অবস্থান বা পূর্ব বাস সেবন, জররোগি বা অরমুক্ত 

রোগী যাবৎ বললাভ না করে ভাঁবৎ বন্ছন কৰিবে। যে অমুক রোগ্ি এই সমস্ত 

বর্ছনীয় ভজন] করে তাহার অর পুনরার নবীনূত হইয়! থাকে । 

অতিনারে--'জানাভাঙ্গাবগাহাশস্চ গুরুন্িাতিভোজলম ! 

ব্যায়াম ম্নিসন্তাপ মতিসারী বিবর্জয়েৎ।” চক্রপাঁণি* 

অতিসার হইলে_্বান অবগাহন শান তৈল মদ্দিন গুক্ ও শিক বন্ধ ভোদন এব নতি 

তোঁজন ত্যাগ করিবে। 
গ্রহণীতে___পর্বধা দীপন" সর্ব* গ্রহবীরোগিলা* হিতম্। হুশ্রুত)) 

যেসকল পান ভোঙ্গন অগ্নি দীশ্রিকর ও আমপাঁচক ততসধুদাহই গ্রহন্ীরোগীর পথা। 

হৃতরা* যাহ! অগ্িমান্দ্যকর ও আমঙ্গনক তাহাই অপথ্য। এক্ষণে যে রোগ ডিস্ 

পেশিয” নামে খ্যাত তাহ! গ্রহণ্ীর অন্তর্গন! গ্রহণী রোগ অধুনা বহু ব্যাপক বলিয়া 

বিরিধ বৈদাক গ্রন্থ হইতে উদ্ভার করিয়! বিশদ ভাবে গ্রহন্িরোগের বজনীয়ের উল্লেখ 

কর! উচিত, কিন্ত স্থানাভাব। ল'ক্ষেপে অতি বেলার ভোজন কোন দিন উদরপৃষ্ঠি 



৪৩৬ বনৌবধিদপণ। 

করিয়। তৌজন, কোন দ্রিন অদ্ধীশন, ভৌভুনের পর ভ্রমণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, এবং অতিসার 

নিদানে উক্ত আহার বিহার বর্জ্য । 

অর্শে- ব্ত্যাসান্মধুরাম্নানি শীতোষ্ণানি চ যোজয়েৎ। 

নিত্যমগ্রিবলাপেক্ষী জয়ত্যর্শঃকতান্ গদীন্। 

ত্রঞ্জে। বিকারাঃ প্রায়েণ যে পরল্পরহেতবঃ। 

অর্শীংসি চাতিসারশ্চ গ্রহণীদৌষ এবচ । 

এযানগ্লিবলে হীনে বুদ্ধি বৃর্দে পরিক্ষয়ঃ | 

তক্মাদগ্রিবলং রক্ষ্য মেযু ঝিবু বিশেষতঃ । 

ভৃষ্টেঃ শাকৈর্ধবাগুভি বষৈর্ণাংসরসৈঃ থড়ৈঃ। 
শ্ীরতক্র প্রয়ৌগৈশ্চ বিচিজৈ গু্জং জয়েখ। 

বদ্ধায়োরগলম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে । 

অন্নপানৌধধদ্রবং তত সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ | 

য্দতে বিপরীতং স্যান্নিদানে যত প্রদর্শিতম্ 

গুদজৈ গ্তৎপরীতেন নৈব সেব্যং কথঞ্চন ।,-_চরকঃ 
অর্শোরোগীর অগ্রিবল অপেক্ষা করিয়। একবার মধুর একবার অন্ন, একবার শীত একবার 

উষ্। ক্রিয়। নিত্য প্রয়োগ করিবে অর্শঃ অভীসার, গ্রহণী এই তিনটা রোগ প্রায় পরস্পর 

পরস্পরের কারণ অর্থাৎ একটা অপরটাকে আনয়ন করে। পাঁচকাগ্সির বল হীন হইলে 
এই তিনটা রোগের বৃদ্ধি এবং পাচকাগ্নির বলবৃদ্ধি হইলে রোগের হানি হইয়া থাকে । 
অতএব গ্রহণী অতিসার ও নর্শোরোগীর অগ্রিবল বিশেষ ত্রপূর্বাক রশ্গরণ করিতে হইবে। 

তেউড়ী, দত্তী, পলাশ, আদরুল বা চিতাঁর পাতা, তিলতৈল ও গব্য স্বত একত্র মিশ্রিত 
করিয়। তাহাতে ভাজিয়। দধির সরের সহিত অর্শোরোগীকে সেবন করাইলে দীস্ত পরিদীর 

থাকে এবং বাযুসরল হয় । বেতে, নটে, সৌনবাজী এবং কীকগাচি প্রভৃতি শাকও দাঁড়িম 

রন মিশ্রিত দধিতে মৃৎ্পাত্রে সিদ্ধ করিয়া! পূর্বোক্ত প্রকারে ভাজিয়া ধনে ও শু'টের গু'ড়ার 
সহিত মেবন করান হইয়! থাকে। চারক অর্শশ্চিকিৎসায় উত্ত মঘুর কুরু্টাদির মাংসও 

উপরি লিখিত শাক পাকের প্রণালী অনুসারে পাক করিয়া ভঙ্গণ করিবে । দুগ্ধ এবং ঘোল 

বিবিধ কম্পনায় (বন করিবে । ঘোল অর্শের পক্ষে বিশেষ হিতকর । 

সুৃশ্রগত বলেন-_-'বেগাবরোধনরীপৃষ্ঠবানাস্থাৎকটু কাসনম্। 

অর্শঃস্ুপরিবর্জয়ে__ 

কৃমিরোগে-ক্ষীরাণি মাংসানি গ্তানি চৈব। 

দর্ধীনি শাকানি চ পর্ণবস্তি। 

সমাসতোহয়ান্ নধুরান্ হিমাংশ্চ । 

কমীন্ জিঘাংস্বঃ পরিবর্জয়েচ্চ ৮ সুশ্রতঃ 



রোগীর বর্জনীয় ও সেবনীয় আহার বিহার । ৪৩৭ 
কমিরোগে দুগ্ধ, মাংস, স্বত, দধি, পত্রশক, শস্্র, লবণ, মধুর ও শীতল বস্তু লিত্য তোজন, 

মাষকলার, গুড়, পিক, বিদ্ধ ভোজন, অঙ্গ ণে পুন ভিন এবং দিব! নিদ্রা পরিহার 
করিবে । কৃমিরোগে ব্াহাম হিতকর । 

আমবাতে-_-দবিমৎহ্ক গুডক্ষীরপোভিকীমাধপিষ্টকং। 

বর্জয়েদঃমকাতর্তে। খুর্বভিদ্ন্দকারি ধং ৮ 

দি, মতগ্, গড়, ছুগ্চ, পুইশাক, মাষকলার়, পিষ্টক, আমবাত রোগির পঞ্ষে অপথ্য। 

শুলরোগে-ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটু বৈধলদ্ 

বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জছেত শৃণবান্ নরঃ। 

শৃণরোগী_ ব্যাাম। মৈথুন, মদ্যপান, কটুদ্রবা, বিদল অর্থাৎ সর্ব প্রকার দাল, মগাঁদর 
বেগ রোধ, ক্রোধ ও শোক পত্বিত্যাগ করিবে) 

গুল্সরোগে-পবলুরং সূলকং মতস্গান্ শু্ধশাকানি বৈদলমূ। 

ন খাদেচ্চানুকং গুল্মী মধুরানি ফলানি চ। চক্রপাপিঃ 

গলরোগী--শক মাংস, কীচামুলা, মত, শুদ্ধ শাক, সর্ধপ্রকার দাল, খাম আলুং বট 

প্রন্ৃতি বৃক্ষের ফল পরিবর্ধন করিবে 

প্রমেহে--প্রিবৃদ্ধ মেহাত্ত ব্যাযামনিষুদ্ধক্রীডাগপতুরগরখপদাতিচরঘ্যাপরিক্রমণানি 

'স্ত্রোপান্ত্রে বা সেবেরণ। অধনন্ববান্ধবো বা পাদত্রাপাতপত্রবিরহিতং টক্ষা্থী গ্রামেফ- 

বাত্রানথবাদী মুনিরিব সংযতাস্রা যোগ্গনশত মধিকং বা! গচ্ছেৎ। মহাধনো! ব! শ্টানাক নীবাদ- 

কৃতি, আখলকফপিখতিনুকাশ্মস্তকফনীহারো। মৃগৈঃ সহ বধেৎ। তন্মুতশককক্ষী সতত 

মহুত্রলেৎ গাম্। ব্রাহ্মণ বা শিলোগবৃত্তি ভৃত্ধা ব্রহ্ম মুপধারয়েং পঠেৎ সততন্। ইতর£ 

খনেছা। কুপম্। ক্কশন্তনততং রক্ষেত । নুশ্রতঃ1 

'হামাককোডবোদ্াল গোধুমচগকাটকী-- ) 

কুলখাশ্চ হিতা ভোজো পুরাণা মোহিনাং সদা। 

জাঙ্গলং তিক্তশাকানি ব্ানঞ্চ শ্রমো মধু” ॥ 
“গৌবীরকং শুরাং শুকতং তৈলং ক্ষীরং দ্বতং গুডমূ। 

অন্রেকুরসপিইীল্লানুপমাংসানি বর্জন ॥ 

প্রমেহরোগ্সী বণবান্ হইলে এবং পীড ক্রমশ বন্ধিত হইতে থাকিলে তাহাকে বিবিধ 

* ব্যারাম করিবার উপদেশ দিবে রোগী যদি দরি্র বা বনুীন হয় তাহ! হইলে, ভুত! ছাত) 



৪৩৮ বনৌধধিদপ্ণ। 

ত্াাগ করিয়, ভিক্ষান্পে প্রাণধারণ করিবে। একগ্রামে এক ব্বাত্ির অধিকাল থাকিবেন]। 

এবং মুনির মত সংঘমী হইয়। একশত যোজন ব| এতদধিক ভ্রমণ করিবে। ধনী হইলেও 

নীবার ও শ্যামাক মাত্র ভোজন করিবে, ফলের মধো আগলকী, কয়েদ্, গাব ও অশ্বন্তক 

ভোজন, হরিণের সহিত বাস, গোময় ভক্ষণ ও গরুর অন্গগমন কবিবে। ব্রাঙ্গণ হইলে 

শিল বা উঞ্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাঙ্গণারধিট্টিত রথ ধারণ ও সতত বেদ অধায়ন 

করিবে। শুদ্রাদ্ি কুপ খনন করিবে। বলবান্ রোগীর পক্ষে এই বিধি-__ছ্র্বলকে সতত 

রক্ষা করিবে। নুশ্রুত | 

পুরাণ শ্তানীক, কোদ্রব ও বন্ত কোদ্রব ধানের তওুল, পুরাণ গোঁধুম, চণা।, অরহর। কুলখ, 

জাল প্রাণীর মাংস, তিক্ত শাক, যবের ছাতু, পরিশ্রম এবং মধু প্রমেহীর পক্ষে হিতকর । 

প্রমেহী_দৌবীরক, সুরা, শুক্র, তৈল, গ্বত, ছুগ্ধ, গুড়, অয়, ইক্ষুরস, পিষ্টক এবং আনূপ 
মাংস বর্জন করিবে। 

শোঁখে-_ _শ্রাম্যাজানূপপিশিতলবণং শু্ষশাকং নবান্নন্। 

পিষ্টান্ং দধি সকশরং ছুর্জিলং মদ্যমন্ম্। 

ধানাবল্রং সদশনথগুর্কসাত্মাং বিদাহি। 

বপ্নধারাতৌ স্বয়থুগদবান্ বর্জয়েন্থুনর্চ। ৷ চরকঃ 

শোথরোগী-_ছাগ প্রভৃভির দাংস, গ্রাম্যলবণ (গ্রাম্যলোকে উমর মৃত্তিকা হইতে 

যে লবণ প্রস্তত করে), জলঙ্জাত প্রাণীর অর্থাৎ কচ্ছপাদির মাংস, কর্কচলবণ, শৃকরাঁদির 

মাংস, সন্তারীলবণ, শুকশাক, পিষ্টায। দধি। কশরা, ছুষ্টজল, নদা, অন্ন বা! গুনুবিকার, ধান! 

অেগ্পুরিত বব ভর্জিত হইলে ধান! বলে), শুদ্ধ মাংস, পথ্যাপথোর একত্র ভোজন, গুরু, 
অসাত্মা ও বিদাছি বস্ত ভোজন ও দ্রিবানিদ্রা বর্জন করিবে। 

ভগন্দরে-বব্যায়ামে মৈথুনং বুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরূণিচ। 

সংবৎগরং পরিহবেছুপরত্রণো নর | 

_ ভগন্দবের দত আারান হইলেও,রোগী একবৎদর পণ্যন্ত ব্যায়াম, মৈথুন, যুদ্ধ, অশ্বাদির 

পৃষ্ঠে আরোহণ ও গুরুবস্ত ভোজন পরিত্যাগ করিবে । 

অস্থিভগ্নে-_'লবণং কটুকং ক্ষারমন্তরং দৈথুনমাতপন্। 

ব্যায়াম ন সেবেত ভগ্গো কুঙ্গীয় মেব চ)। 



রোগীব বর্জনীয় ও সেবনীষঘ শাহাব বিহারি! ৪৩৯ 
যাহার অস্থি ভগ্ন বা সব্বিচ্ুত হইয়াছে তাহাকে লব কটু ক্ষার ও অস্ন ব, মৈথুন 

রৌদ্রসেব, ব্যায়াম এব” কক্ষ তোঁজন করিতে দিবে না। 

কুষ্ঠে-_ যোবিন সঙথরাপ্যাগঃ শালিমুগযবাদয়*। 

পুরাণাস্তিক্রশাকঞ্চ জাল কু্টিনা* হিম 

কুষ্ঠরোগী-ত্বী শৃকরাদির মাস ও মগ্তত্যাগ করিবে এব* পুরাণ শালিতগুল পুরাণ 

মুগকলায় পুরাণ যব, তিক্ত শাক ভাঙল প্রাণীর মাণ্স সেব| করিবে। 

বিমর্পে_ এবিদাহীহক্পানানি বিরুদ্ধ শ্বপন* দিব!) 

ক্রোধব্যায়া মন্ধ্যাপ্সি প্রা তা শ্চ বিবজ্জয়ে 

বিদাহি ও বিন্দ্ধ পানভোজন দিবাচিদ্রা ক্রোধ, ব্যাঞাম রৌদ্র আগ্রিসস্তাপ এব 

পুর্ববাযু, বিসর্প রোগী বর্জন করিবে। 

ব্রণশোথে-- লবণাস্কট্ধগানি বিদাহীনি গুরূণিচ। 

বর্জয়েদ্সপানানি ত্রদী মৈথুনমেব চ) 
নাতিশীতগুরত্িগ্মবিদাহি যখাক্রমম । 

অন্পপান* ব্রণহিত" হিতপ্ধাস্থপন" দিবা । 

্তন্তানি জীবনীয়ানি বুণহণীগ্লানি যানি চ। 

উত্মাদনার্ঘ* শিক্সানাং ব্রগানাম তানি কলপয়েৎ। 

ল্বণ অগ্নু কটু উষ্ণ বিদাহী ও গুরু পান ভোজন মৈথুন ও দিবানিদ্র ব্রপরোগীর 
'অহিতকর এব* নাতিশত, নাঁতিগুরু নাতিক্িগ্ক ও অবিদাহি পানভোজন হিতকক়। 

্তনতবর্ক, দীবনীয় ও বৃ হণীকন বস্ত নি্ব্রণের উন্নতিকরণার্থ প্রশন্ত। 

হিদ্ধ! ও শ্বাসে-_ যৎকিধিদ্ৎ কফবাতনমুষ*বাতাহূলোমনম্) 

ভেষনমন্নপান* ব তদ্ধিত" শ্বাস হি্কিনে । 

বাঁতকুা কফহর* কফকৃদ্ানিলাপহম । 

কার্ধা নৈকাস্তিক* তাভ্যা* প্রায় শ্রেয়োহনিলাগহম | 

কফ ও বাধুনাশক, উষ্ণ এব বাঁযুত্র অন্ুলোমকারী এবদিধ পানতোজন ও ধধ 

হি্ধা ও শ্বাসরোনীর হিতকর। যাহা বাধুবর্ধক কিন্ত কফহর কি"বা যাহ। কফবদ্ধক কিন্ত 



8৪০ বনৌধধিদর্পণ । 

বাযুনাশক এরূপ বস্তর মধ্যে কোনট!রই ব্যবহার একান্ত হিতকর নহে--তবে বায়ুনাশক 

বন্ত প্রায়ই হিতকারী হইয়! থাকে । 

বাতরক্তে--'শরণান্থপ্রকাশানি মনোজ্ঞানি মহানি চ। 

মৃহুগণ্ডোপধানানি শয়নানি সথথানি চ। 

বাতরক্তে প্রশস্থস্তে মুছমংবাহনানি চ। 

ব্যায়ামং মৈথুনং কোপমুষ্ণায়লবণাশনম্ । 

দিবাস্বগ্রমভিয্মন্দি গুরুচান্নং বিবর্জয়েৎ+ | * 

বুহৎ মনোজ্ঞ ও অত্যন্ত বায়ুসঞ্চার বিবর্জিত গৃহ, মৃদু ও স্থুখকর উপাধান ও শয্যা এবং 

মৃদ্রভাবে গ। টেপান, বাতরক্ডে হিতকর । ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ, অশ্র ও লবণরস ভোজন 

উঞ্ণভোজন, দিবানিদ্রা এবং গুরু ও কফর্লেদবর্ধক ভোজন বাঁতরক্তে হিতকর নহে। 



দরব্যানমারিণী সূচী । 

বরুব্য--অস্ুদন্ধানের সুবিধার জন্ত তৃরিপ্রযক্ত পর্যায় শ্গুপিও তারকা চিহ বর্জিত 

করিয়। স্থাপিত হইয্লাছে। 
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ধুর গজধস্টা বুশর! 

বড় কেছা 

হাতি খনি 

পি 

১৩ 

১৯ 

55৪ 

১২ 

ঃ 

১২১ 

২১ 

হক 

ব্প 

১ 

হও 



সংসুহ নাম। 

*পলাওু 

*পলাশ 

*গাঠা 

পাার্াত 

*পারিভজ্ 

গালিধ। 

*পিওমুলক 

*পিপ্ললী 

*পিযাল 

*গীলু 

*পুণুরীক 

পুজতীব 

*পুন্াগ 

ঈপুনর্নব। 

গপৃগবৃক্ষ 

দপৃমিপণী 

দপ্রসারণী 

সপ্রিয়ছু 

+বকুল 

*ব্চ 

দবটপত্রী 

বদর 

গ্বনহরিদ্র 

বন্যধবানী 

্বল। 

গ্বনন,ল 

গ্বহুবার 

বহুপুজ। 

গ্বংশ 

রা 

৪৭ 

৫৫ 

৫৯ 

৫৯ 

৫৭৯ 

২৩৩ 

৬২ 

৭ 

৬৯ 

৩৭ 

গং 

শ৫ 

৮১ 

৮৫ 

৮৮ 

৯ 

৯৫ 

৯ 

১৭২ 

১০৪ 

৯৮ 

২৪৩ 

১১৭ 

১২৭ 

২৭৪ 

১৩৫ 

বনৌষধিদর্পণঃ । 

বাঙ্গালা নাম। 

পেয়াজ 

গপলাশগ।ছ 

আকনাদি 

পাঁলভেমাদর 

মুলার ভেদ 

পিপুল 

পিয়াল 

পুনাং 

হয।পুণ্যে 

সুপারি গছ 

চবুলে 

গাদাল 

+৩৬৪%৪ 

বটগাছ 

পাথরচুর বিঃ 

কুল 

বনহলুদ 

বলযোয়ন্ 

বেড়েল! 

বাবলাগাছ 

কোচবিহারের নাম । 

*৩০৪৪০ 

পুণোভে।গ, পুনর্ভব। 

গুয়াগচ, 

চ[বুলে 

বনস্ভাদালে 

ততহততিও 

বনহল্দি 

ঘোড়জঙ 

বাইড়েলী 

৪৮ 

২৩১ 

৬৪ 

শত 

শি 

৮ৎ 

৮৬ 

৮৯ 

ন৬ 

১৩৭ 



সস্কৃত নাস। 

বাফুচী 

খানীর 

বালক 

ক্বাসক 

বাসন্তী 

্রহ্ধহ্বর্চল! 

খাহনীক 

ঈর্গী 

কবার্ধীকী 

বিড় 

সবদারী 

ঙ্বিভীতক 

বিশ্ব 

*বৃত্তঘলিক। 

ফ্বৃদ্ধদারক 

*বৃহতী 

বেগ 

ক্বেতস 

বৈদেহী 

গ্ততমুস্তক 

গভলাতক 

ক্ভাগী 

তিলী 

তুকদন্ব 

কতুকর্ববদর 

ক্ুনিশব 
ক্কৃবদর 

ভুপেলু 

গতৃঙ্গরাজ 

কমা 

এম কণণা 

পৃ 

৩৬৩ 

১২ 

১৩৯ 

১৪৩ 

২১৫ 

১৫ 

৩৪৯ 

১৭৫ 

১৪৬ 

১৪৮ 

১২৫ 

১৫৮ 

২১৫ 

১৬৩ 

১৬৬ 

১৩৫ 

১৭২ 

২ 

২২৯ 

১৮০ 

১৮৬ 

২৬৫ 

২২৩ 

১৩২ 

১৮৯ 

১০৭ 

১৩২ 

১৯১ 

১৬৫ 

১৭৫ 

জব্যান্ুসারিণী সুচী । 

বাঙ্গালা দাঁষ। 

সোষরাজ 

বাল! 

বাকস 

হিু বি 

বির্ধি 

বেগুন 

ভূমিবুষ্ডা 

বহেড়। 

ৰেলগছ 

বেলফুল 

বৰীজতাড়ক 

ব্যাকুড 

বাপ বি 

বেছে 

তেলাগাছ 

বাসুনহাটা 

চিরেতা 

নকুল 

ভীমরেভ 

খানকুনী 

কোচবিহারের নাষ। 

সরাইতিতা 

বাঁক্না হাড়বকদা (রক) 

বাইগুন্ 

বড়তৃক্মরাজ 

ভক়ড়া 

বিত্তি (ছোট বড়) 

তাম্টা 

বনকুজ্রক 

লতীবরুহ 

চোলামানাযানি 

১৭৬ 

১৬৯ 

১% 

১৬৪ 

১৬৯ 

১৫৭ 

১৭৩ 

১৮২ 

১৮ 

হও 



সংস্ুত নাম। 

দমদন 

*মধুক 

*মধুক 

মধুযটি 

মধুরদ! 

মরিচ 

ফমন্দিক। 

*মহানিম্ব 

মহাপত্র 

সমহারমোন 

দমহবল। 

্মহাশতাবরী 

মহা শ্রাবণিক। 

মাগধী 

সধবীলভ। 

ঈমণক 

*মালভীলত 

মর্কব 

*দাষপণা 

"মুচকুন্দ 

*নুহা 

গমুণ্তডিকা। 

্মুদগণণাঁ 

*মুঘলী 

গমুত্তক 

মুর্ব। 

"মুলক 

সমুলরাহ। 

মো! 

গরসোন 

+্রাজপনাডু 

পৃঃ 

১৯৭ 

৪৩ 

২১৫ 

১৯ 

২১৩ 

২৪৭ 

১১৭ 

২৭৪ 

২৭৪ 

৬২ 

২১৩ 

২১৫ 

১৯১ 

২১৭৯ 

২২২ 

১২ 

২২৩ 

২১৯ 

২২৬ 

২২৯ 

৩৩ 

২৫6 

২৮৩ 

২৪৭ 

৪৮ 

বনৌষধিদর্পণঃ | 

বাঙ্গাল। নাস। কো6বিহারের নাম। 

মনাকাট।র গাছ ১০১, 

যগ্টিমধু, হরর 

মৌয়াগাহা ২১১ 

থে।ড়ানম ঘোড়নিম্ 

রশুন বিঃ 

বড় পীহবেড়েল। ::11১৮১১১, 

মাধবীলত। ৪24 

মান ভে।গমান! 

মানি মানি 

যুচকুদদটাপা ২০৭ 

সহ ০8 

০৮৭৫ বনরুদ্রক 

ঘুগানি মুগনি 

হালমুলী গুয়।গচি 

মুভ বেছি! 

সচীমুখী বেোড়।চক্ 

লুল)... ১8558 

বসুন ১৮ 

পৃ 

২১৭ 

২১৩ 

২২১ 

২২২ 

১২ 

২২৪ 

২২১ 

সস 

২৩১ 

২৩৯ 

২৪৯ 



সশস্কত নাম! 

ক্রাজীদৰ 

ক্রিক! 

ক্যাম 

সরান 

*রোহিভক 

ক্তাঘুবদ 

ফ্কাবঙগ 

*লোর 
ছলঘপুষ্পী 

গপশাবরী 

শরাহ। 

ঙ্শর 

কণরপুা 

শশাতোট 

*পাদলী 

শ্রিশগা 

কশাব়লোপ্র 
কশিগূ 

শিতিবার 

শানরীহ 

শপজাতদ 
ক্শ্রিলাব 

শিখা 

কাকল রোহিত 

কতক সারিবা 

কপৃরদ 

কশেফালিক। 

শেল 

ক্তাখ! 

ছক্োশীক 

কল 

পৃ 

২ 

১১ 

৩৪৯ 

২৫ 

২৫৭ 

১০৭ 

২৫৯ 

২৫৬ 

২৬৯ 

২৭ 

২৭১ 

১২ 

২৭৮ 

২ 

২৮৩ 

২৮৭ 

২৬৫ 

২৮৯ 

দ্রব্যানুদারিনী সী! 

বাঙ্গালা নাস । 

হাইসন্রহা 

হি 

রোড় 

দেযাকুল 

লোধকা 

ভাবকুনী 

বননীল 

শেওড়। 

শিধুলগাছ 

শিশুধাছ 

স্কেতলাধ 

সিনাগাছ 

পাখরচুর ছি ) 

কো5বিহারের নাষ ) 

হাড়গাজী 

শাফালিকুল 

লৈ 

লাইশোনা এ ড়িহাল! 

পৃ 

৩১২ 

হ৭* 

২৭৮ 

২৭৬ 

২৭৯ 

৮৫ 

২৮৮ 

হত 

লং 

তক 



সংস্কৃত নাম। 

গ্নেমাতক 

শনপ্তপর্ণ 

দরলী 

কনধগ 

সহত্রবীধ। 

স্থলপদ্প 

কনারিবা 

হদিদ্ধার্থ 

গন্গনিষধ্ক 

সুবর্চল। 

দ্যা বর্ত 

গুহ 

মেহণড 

দসোনরাজী 

ুসৌগদ্ধিক 

হংসপাদী 

পহরীভকী 

হিস 

*হিজ্চল 

*হিলমোচিকা 

হ্রীবের 

কমর উৎপলত্রয় 

কুত্র শ্লে্াতক 

কল্দীরপল1ও 

স্ঙ্টীরবিদারী 

৩১৫ 

৩১১ 

৩২৪ 

৩৩৪ 

৩৩১ 

৩২৬ 

৩২৬ 

৩৭ 

১৭৮ 

৩৩৬ 

৩৪৭ 

৩৫১ 

৩৫৩ 

১৩৭ 

৪৮ 

১৫১ 

বনৌষধিদর্পণঃ | 

বাঁঙ্গাল। নাম। 

৩০৩০৩ 

১০৪০৬০ 

৯১০৬৯ 

৯৪৪৮০০ 

অনস্তনূল 

সুযুনীশাক 

৬০০৪৬০ 

৮৩০৪৪ 

৬৬০৯০ 

৮০০৪০৪ 

কৌচবিহরের ন।ম। 

শুল্টিয়। 

পাতাও সিজু 

৩৪৪০৪ 

কাল 



অগ্রাগ্রস্থে 

অন্গীর্সে 

অগ্রনদে।বে 

অতিনিদ্রা় 

অতিনারে 

রোগাহ্সারিণী সূচী । 
পৃিপ্ণাঁ 

শরিয়হু 

বিডঙ্গ 

মুস্তক 

রাস্না 

শিরীষ 

অনন্ত 

হু 

হা 
ধান্তক 

ঘুশ্তর 

হ্রীতকী 

ৰ্চা 

বরুণ 

সরি5 

ধাতকী 

ধান্তক 

নগকেসর 

গ্ 

গলাশ 

পাঠা 

পিয়াল 

পৃথিপণা 

শরির 

ববুল 

খালক 

বিভ্তীতক 

ব্ষি 

৯২ 

১৫ 

২৩২ 

২৬ 

৯ 

৩১৮ 

গে 

৬৮ 

৮৭ 

নং 

১১১ 

১৩০ 

১২১ 

১৭ 

১৬১ 

অতিসারে 

অনাগতাবাঁধ্রতিষেধে 

অন্থর্দাহে 

অগচীতে 

অপন্মারে 

জন্্পিত্তে 

অরু বিকার 

অরোচকে 

অর্ধীবতেদকে 

ভৃঙ্গরাজ 

মুস্তক 

তত্্রমুস্তক 

লোধ 

শতাবরী 

শান্সলী 

শ্তোখাক 

হরীতকা 

হিহ্ল 

ব্চা 

লোপ্র 

ধান্যক 

মুণ্ডিতিক। 

শরপুখ 

শিগু 

্রাঙ্গী 

ভার্গা 

মধুধা্ট 

মুগ্তক 

রাসান 

ব্চা 

সর্প 

পারিভত্র 

পিপ্ললী 

হুঙ্গরাজ 

নিশ্ব 

চা 

নারিকেল 

বিড়ঙগ 

১০৪ 

২৩২ 

৩২ 

২৬৮ 

২৭ 

২৮৯ 

৩৫ 

৩৪১ 

৩১৩ 

৬১ 

৬ 

১৯৪ 

হত 

5৭ 

১৫০ 



যঠিমধু 

ৰ্ট 

শুরণ 

ধান্যক 

নাগকেসর 

পন 

পলাও্ 

পলাশ 

পাঠা 

পিগ্নলী 

পীলু 
পৃশিপণা 

বদর 

বরুণ 

বল 

বংশ 

বালক 

বদাক 

বিলি 

ভত্রাতক 

মুলক 

মেবশৃঙ্গী 

যবানী 

রাশ্র। 

শতপুগ্প। 

শতাবরী 

শিগ্ 
শৃরুণ 

হ্া/নালতা 

হরীতকী 

ব্চ! 

সতী 

বনৌষধিদর্পণঃ ৷ 

* ১১১ 

*** ১১৫ 

**৯ ১২৪ 

১৯৭ ১৩৮ 

5০১৪১ 

৪৪৪ ১৪৬ 

৯৭০ ১৬১ 

০5 ১৮৩ 

*** ২৩৬ 

৭০ ২৪২ 

5০5 ২৪৫ 

তত ২৫৬ 

5 ২৭৬ 

৪৪ ৩৭১ 

5০০ ৩১৮ 

5০০ ৩৪১ 

৪৩৪ ২৭ 

অশ্মরীতে 

ঠঃ 

৪] 

সূ 

ঃ 

অনাহে 

আমবাতে 

উৎকাঁনিতে 

উদররোগে 

পুনর্নবা 

বিভীত্তক 

শিগু, 

হরীতকী 

বৃহতী 

গীঙ্ু 
পুনর্নব। 

প্রসারণী 

মুণ্ডিতিক। 

ধুস্ত,র 

নিব 

ভদ্ে$তক 

লাশ্গলী 

বৃহতী 

লবঙ্গ 

মণ্ডকপণী 

মাণক 

হরীতকী 

ন্হী 

ব্চ 

মধুযগ্ঠ 

নিহ্ব 

মধ্য 

বলা 

ধুর 

্রাঙ্মী 

শঙ্মপুণ্পী 

ব্চা 

পৃগফল 

বববূল 

পুনর্নবা 

নাগবল! 

৭৮ 

০১৫৭ 

২৯৩ 

৩৪১ 

০৯ ২৭ 

৭১ 

০ 

৮৩ 

৭২২৫ 

৪ 

১৮৪ 

২৩৪ 

১০০ ২৭৩ 

২৬৪ 

১৭৮ 

খ১৪ 

১০৩৪১ 

৩২৮ 

২*৩ 

২৪ 

৬৩ 

» ১২৬ 

* ১৩০ 

শন 

5১২৪ 



উরুত্তস্তে 

উরোথছে 

কছছপ্রত্থৃতিতে 

কুটাতমুকরণে 

ফঠরোগে 

কর্ণ তৈল গ্রতে 

কর্মুল পোথে 

কর্মরোগে 

কবশুলে 

কামলা 

কার্পো 

কাঁদে 

পটেল 

শিল্পলী 

সর্ধপ 

হুন্ধিক 

বেতস 

পুত্রত্্ীৰ 

বলা 

শজিন! 

্্ষ বর্ত 

ব্চা 

মাধবী 

হনীতকী 

শতাবরা 

সর্ধপ 

ধুস্ত র 

লাঙ্গল 

মুলক 

শমিন 

শ্হী 

মুলক 

দিব 

মধু 

ধান্তক 

পিগ্পনী 

বদর 

ভাগা 

ভূঙ্গরাজ 

মরিচ 

সুস্তক 

যূলক 

নিশু শী 

০ রোগানুসারিনী সুচী । 

৩৩] কাদে 
রত ভ্ভ 

৩১৩ 

৩২৬ 

২৭৪ 

৩ 

১২৬ 

৩৬২ 

১২ 

২১৯ 

৩৪১ 

খপ 

৩১৩ 

৬ 

২৬৪ 

২৩৭ 

২৯৪ 

৩২৯ 

২৩৭ 

চে 

৪ 

১১২ 

১৮৮ 

১১৪ 

২১১ 

২৩২ 

২৩৭ 

২ 

৩২৩ 

কুন্ুরবিষে 

কুরণডে 

ষ্ঠ 

কৃমিকর্সে 

কমিদাশ্তে 

কূমিয়োগে 

কেশের অক!লপ্কতার 

কপকৃষী করণে 

গণুযালার 

সনিষগ্রক 

বৃহতী 

শরপু্ঘ 

ভাব 

হাতকী 

ন্শ্ব 

পুনর্নবা 
বাদক 

ভল্লাতক 

মালতী 

লোগ্র 

শিরীষ 

মগ্তপর্ণ 

সোমর(জী 

হরি 

নি গী 

বৃহতী 

সোমরাজী 

হ্ঙ্ 

বত্তর 

নিশ্ব 

গজাশ 

পারিতজ 

পিক্পলী 

ববানী 

শিগ 

নিশ্ব 

বহুবার 

ভাগা 

লাঙ্গলী 

সুগ্ডিনিকা 

নিশুতী 

৭ 

১৪৬ 

১৮৩ 

১৮ 

২৭ 

২৯৭ 

০৮ 

৩৩৫ 

৩৫৪ 

৩২ 

২৭১ 

৩ 

৩৪৯ 

ঃ 

৫৩ 

১ 

৬ং 

ত্হ 

২৯৩ 

চি 

১৩৪ 

১৮৮ 

চা 

৮ 

৩২৩ 



১২ 

৫ হৃভশুক্ষে 

শজরোশে 

শ্লশুণ্তিকীয় 

গীত্রনৌর্সক্ষযে 

খা? 

চন্গরোগে 

চলদতো 

চিপ্নে 

অলোদরে 

জিহবারোগে 

ক্ষয়ে 

মুখ্িতিক। 

হিলমৌচিক। 

পন 

পলাশ 

গীলু 

ভল্লাতক 

রসোন 

শরপুঘ 

ন্হী 

হরীতকী 

নিব 

গিসলী 

বৃহতী 

শিংশগ! 

শেফ![লিক। 

পাঠা 

হুভ্িতিক। 

বকুল 

হরীতকী 

বকুল 

মাধক 

নিঙ্ব 

চ 

বনৌষধিদর্পণঃ। 

৫৩ 

৭১ 

, ১৮৩ 

২৭২০৯ 

৬৭৬ 

৬৬৩ 

ক্ও৯ 

৬৬ 

৭০ 

২৮৯ 

৪৭ 

* ১৬১ 

২৩ 

২২৫ 

শি 

জরে 

তৃষণয় 

নর 

28 

হজে 

দৃস্তকুমিতে 

7) 

৮) 

দহরোগে 

৪ 

দবীকরল্টে 

গটোল 

গর 

শিমলী 

পুলর্নব। 

গৃশ্নিণণা 

ব্ল। 

হাবল। 

বাঁক 

বিদায়ী 

ব্হি 

মূলক 

রসোন 

শতাবরী 

সিল্দুবার 

বৃহতী 

বেডম 

শিংশগ। 

শিশ্র. 

শিরীষ 

শেফালিক। 

হরীতকী 

ঘাঁদ্ক 

নীলিনী 

যবানী 

সর্যপ 

মিন্দবার 

৯১১২৫ 

*** ১২৫ 

৯৯৯ ১৪৬ 

***১৫৪ 

5, ১৬১ 

১৯৯ ২৩৭ 

৯০৭ ২৪৯ 

৬১০১ ২৫০ 

১৯০ ২৭৭ 

৩২৩ 

১৯ ২৭৯ 

5০5 ২৭৪ 

*৯০ ইনি 

»* ২৯৩ 

১১৭ ২৯৭ 

৯** ৩৯৩ 

»** ৩৪২ 

০০৯ ৩২৯ 

**২ ৮ 

»০১ ২৪৫ 

৩৯৩ কজএ 

*** ৩২২ 



নজাক্ক্ে 

নইশল্ে 

নিত্রানাশে 

নেত্ররোগে 

নেব্রব্যথায় 

নেত্রতজাবে 

পতিতন্থনে 

পরিপাকার্ব 

পলিতে 

পাবদারীতে 

পাগুরোগে 

ঙ্ 
পিত্বাভিব্যন্দে 

পিপীনার 

প্লীনসরোগ 

পুত্রলাহার্ধ 

ভুহ্গরাছ 

লাঙ্গলী 

পিপ্পলী 

পুনর্বা 

অরিচ 

হৃহতী 

নিশ্ব 

পলাশ 

পৃশ্িপর্ণা 

বট 

বিশ্ভীতক 

গোত্র 

শ্যামা 

পিশপা 

খন্ত র 

হয়ীতস্ী 

শজিনা 

হিজ্জল 

সুণ্ডিতিক। 

নিশ্ব 

রোগান্সারিমি সুচী॥ 

শা ১৯৪ 

হ্৬হ 

৬৬ 

খন 

২১১ 

৭ 

৪ 

৪ 

চে 

২৬৮ 

৩১৮ 

১৮৯ 

৬ 

৩৪২ 

৩৫২ 

২২৫ 

১ 

২১১ 

পৃতনাপ্রতিষদ্য 

পুলিকর্ধে 

প্রবাহিকার 

সী হাবার 

কিরঙ্গরোগে 

বধিরশহ 

পারিতপ 

শোধপাক 

শ্যাহাশশ 

ফালতী 

নিশুশী 

নাগপকনর 

১৩ 

১১৫ 

৩৫ 

শে ৩১৮ 

২১৯ 

ং 

১২ 

২৬৮ 

৯১ 

৩৩৪ 

১১১ 

১৮ 

২১৪ 

২৮ 

২৮৯ 

২৯৩ 

5২ 

১৯১ 

ত্হপ 

১5১ 

5৬১ 



বণজননার্থ 

বন্মীকে 

বাস্তর অনগুলে মার্থ 

বাজীকরণে 

$ 

বাত বেদনায় 

বাতগ্জে 

1 

বাতবিধারে 

বাতবা(ধিডে 

মধুযষ্টি 

মুস্তক 

কৈবর্তযুন্তক 

যুর্ব1 

হরীতকী 

বৃহডী 

হরীত্কী 

শুরণ 

গৃফল 

বিদারা 

মাঁধপণী 

বরুণ 

ধান্যক 

নিশ্ব 

পিপ্পলী 

পৃশিপণাঁ 

বা 

মধ্যুণ্ি 

মুঙিতিক! 

শলুক। 

শতীবরী 

সর্প 

হ্রীতকী 

শজিন। 

বলা 

গটোল 

পারিভদ্র 

পুনর্নব1 

পুগফল 

প্রনারণী 

নাগবল। 

বল! 

বনৌষধিদর্পণঃ। 

৭০১ ২২৪ 

5০০ হিং 

«২৭৭ 

৪৭5 ৩১৩ 

১১৩৪১ 

5৯০ ২৯৩ 

** ১২৬ 

৩৩ 

১১৩৫ 

বাতব্াাধিতে বৃদ্ধদরক 

রমোন 

সাসস। 

শ্যাম! 

গাঠ। 

পুনর্নব। 

বরণ 

শজিন। 

শবেঙশজিন। 

ভদ্রাতক 

শ্লেষশুহী 

ধুর 

লিম্ব 

গটোল 

পুনর্নব! 

বহ্বার 

বশ 

সপ্তপর্ণ 

বৃহতী 

বেতম 

শিরীষ 

সুনিষধক 

নল 

প্রিযহু 

বল৷ 

বহুবার 

বালক 

বিদারী 

বিভীতক 

ভূঙ্গরাজ 

মুন্তক 

মূলক 

* ১৬৫ 

২৫৯ 

২৫৭ 

৩১৮ 

৫৭ 

শনি 

১১৫ 

২৯৩ 

২৯৪ 

*১৮% 

২৪২ 

২৪ 

৩৩ 

শনি 

১৩৪ 

* ১৩৯ 

॥ ২৭৬ 

55০ ২৭৪ 

খ্নণ 

** ৩২৬ 

১৩ 

* ১২৪ 

* ১৩৪, 

১১৪১ 

«১৫৪ 

«১৫৭ 

১১৯৪ 

«২৩২ 

৩৭ 



রোগাম্সারিণী সচী। 

বিদর্পে শতাবরী ২৭৯ | মদাতারে 

ঃ শিগুপ্ী ঙ্ধহ ু 

ঙ শজিন। ২১২ র্ 

চ শিরীষ ২৯৭ না 

বিশ্বোটে পুত্রসীব নত , 

বৃদ্ধিরোগে বলা ১২৫ ্ 

ঃ ব্চা ১১ 

ঙ হরীতকী ৩৪২ | যশরিকায় 

বুশ্চিকদ শনে গলাশ হত ্ 

বৃশ্চিকবিষে সুরা বর্ধ ৩৩২ 

ব্য বট ১০৭ 
০ 

ব্রণ ১১৫ 

৮ মন্লি্া ১০৩ ্ 

রাজাদন ২৫৩ | মক্ষিক।বিষে 

শালী ১ ২৮৬ | মুখগ্রবৃত্বধিরে 

অ্রণরোপণে ধাতকী ২ | সুখকান্তিকরত্ে 

ব্রণশোধনে নিশি ২৪ | মুখয়োগে 

£ বলা ১২৪ ] সুত্রকৃচ্ছে, 

ভ্রখনির্ববাপনে ব্ট ১০০5 

ঘা বল! ১২৪ রগ 

শান্মলী হট £ 

ত্রণে মধ্যু্ত ২০৩ | মুত্ররোধে 

গু তত্রসুস্বক ২৩২] 5 

৮ লো ২৬৮ | মুবিকবিধে 

ঙ শরপুত্খ 
২৮* $ঃ 

$ শান্মলী ২৮৬ ঙ 

্ সারিবা ২১৮9 

পে ভার্খা ১৮ 

ভাগে গৃথিগী চা ৮ 

ভশ্মকারিতে ব্ৰ্র ১১৭ 1 মেবাবর্ধনে 

মদাত্যন্সে পটোল ০৯০ ৩৩ | মেখাবুল ভে 

লন 
পুননব! 

বদর 

বল! 

ঝলক 

ভদ্রমুন্তক 

মুন্তক 

পুগফল 

বৃহুহার 

শটোল 

খলক 

ব্দ্র 

শতগু্া 

গম 

মুধলী 

অভিবলা 

বিদারী 

শতাবরী 

হুনিব্রক 

শিলাতেদ 

মারপর্ণী 

সুধগপর্থা 

শ্যাখালতা 

শরপুখ 

নীলিনী 

শম্পুস্পী 

বগা 

৯ 

৭ 

৭১১১ 

১২৪ 

১৪১ 

২৩২ 

২৩২ 

১৩৪ 

তত 

১৪৬ 

১৭৮ 

১২ 

হ০ 

৩৯ 

২২৮ 

১০২ 

১২৫ 

১৫৪ 

হ৭৭ 

৩২৬ 

৭ 

5২১১ 

নস 

২২১ 

২২১ 

১৮ 

৮২১ 

হত 

হ্খ্১ 

১৭৭ 

২১০২ 



ঘোলিদার্ছে 

যোনিন্টহে 

বোৌনিরোগে 

যোনিশূলে 

বোনিন্লাবে 

রন্তপিত্তে 

5 

9 

চা 

2 

রকুপিছ্ছে 

2): 

মণ্ুকপণা 

নিশ্ব 

পাঠা 

বনৌবধিদর্পণঃ। 

»* হ৮ান 

৬৬০ 

২০ 

১৯৬ 

৩৭ 

৩২৩ 

২৭৪ 

৩৩২ 

১৯৪ 

৯৫ 

২৪ 

৩৩ 

৩৯ 

৪২ 

৩৩ 

৬৮ 

৮৩ 

5) 

রক্তল্রাবে 

রনবৃদ্ধার্থ 

রূলায়নার্ঘ 

7 

পাঁজবায় 

ন্াত্ান্ছো 

শকুনী প্রতিষেধে 

শর্করা রোগে 

2 

শিরোরোগে 

শীতগীত্তে 

শুক্রবর্দনার্থ 

শুলে 

সিলুবার 

হুনিষ্নক 

হরীতকী 

বেতন 

শতমুলী 

মরিচ 

পুনর্নব। 

তিবল। 

বড়ি 

বৃদ্ধনীরক 

মণুকপণা 

ভন্লাতক 

মধু 

মহাঁশতাবন্ী 

বল। 

শতাবদী 

শতাবরী 

নারিকেল পুপ্ণ 

শিন। 

মেবশূঙ্গী 

মুডকুন্দ 

ষবানী 

শান্মলী 

ধা্তক 

নারিকেল 

প্রিয় 

বিদারী 

বিল 

২১৮ 

২১৯ 

চি 

২৮৬ 

৩২২, 

৩২৬ 

৩৪১ 

২৭৪ 

* ২৪৬ 

২১১ 

শট 

১৫৪ 

১৬৫ 

১৮৩ 

২৩ 

২৭৭ 

১২৫ 

২৭৭ 

৭ 

১৭ 

২৯৩ 

২৪২ 

৮৬০ 

২৪৫ 

৮ 

১৭ 

নত 

১৫৪ 

১৬১ 



শূলে 

শোখে 

ীগদে 

শ্বানে 

বিজ 

রমোন 

শৃতদূলী 

শঙ্গিন। 

ছরীতকী 

পটোল 

পিক্পলী 

পুননব। 

বিভীতক 

বি 

রিচ 

মাগক 

লাঙ্গলী 

ুর্যাবর্ত 

বেতেস 

হরীতৰী 

ধত্তূর 

ৰ্ল। 

ৃদ্ধদারফ 

মর্ষপ 

হরীতকী 

শুরণ 

হরি 

তাগা 

সন্তপর্ব 

অনন্ত 

শ্রিরীষ 

বালক 

রোগাহুমারিণী সুচী। 

হ্ঃ 

৭ 

২৯৩ 

৪২ 

৬৬ 

বল 

১৬১ 

৩১৮ 

চা 

১৪১ 

হ্হিত্র 

সিখে 
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সাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন-_ 

চিকিৎপক-চুড়ীমণি মহাঁমহোপাধায় শ্রীযুক্ত বিজয়রদ্ু পেন কবির্ন মহৌদয়-রচিত 
উপক্রঘণিকাঁ-দংঝলিত আপনার 'বনৌষধি-দর্পণ পাঠ কৃরিয়া যার-পর-নাই জীতি লাভ 
করিয়াছি। বহুদিন হইতে এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলাম । 
ভগবান্ আপনার দ্বার সেই অভাব দূর করিলেন। আঁপনিও সকলের চিরম্মরণীয় ও 
চিরকতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিলেন। বড়ই আনন্দের কথ! । 

আমাদের আপন দেশে হয়তে| আপন আবাসেরই চারি পার্থখে শত শত ক্বীবন-রন্দক 
বনৌষধি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্ত আমলা তাহার পরিচয় জানিনা বলিয়াই তো কথায়- 
কথায় বিদেশীর মুধপ্রেঙ্ষী হই,_দেশের অর্থ বিদেশীর পদপ্রাস্তে ড় ড়, করিয়া ঢালিয়া 
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দিই। ইহা কি অপ দুখের কথ]। এ ছঃখ মিনি দূর করিতেছেন ভীহাকে থে কি 
ভাষায় ক্কতগ্রতা জানাইব খুঁজিয্লা পাই না। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে আনীর্ধাদ 
করি আপনি নিরপত্রব দীর্ঘ জীবন লাভ করি এইন্পে স্বদেশের হিতসাধন ও ম্বজাতির 
গৌরববর্ধন করিতে থাকুন ॥ 

সিমুলিয়! সতত শুভাম্ধ্যায়ী__ 

৩১শে বৈশাখ ১৩১৬। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 1 

21085148)12ণযা্। ঘকেঞট্েক মগ [218828280550207 20ত5502 

01 20289918209, 3০6::02066 89091756 001159 02106 _ 

আশ্রীহরি 
শরণম্। 

দ্াদবৈষ্ঠ শ্রীবিরজাচরণ পু কবিহৃষণ প্রণীত বনৌধধদপূর্ণ” বান্তধিকই বৈছকে 

একখানি "অভূতপূর্ব গ্রস্থ। আমি উহা স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া গ্রস্থকারের অপরিসীম 
অধ্যবসায় আমুর্কেদ শাস্ত্রে এগাচ ব্যুৎপত্তি গভীর গবেষণা ও তত্বাহথসন্ষি ৎসার পরিচয় 

গাঁইয়। যৎপরোনান্তি প্রীতিলাভ করিয়াছি । বনৌবধিদর্পণ যে দমন্ত উদ্ভিদ উবংস্বরূপে 
ব্যবহত হয় উহাদের প্রাকৃতিক গুণ ও ক্রিয়ার সম্যগবগতি উহাদের উপযুক্ত প্রয়োগ ও 

ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ সহায়ত) সম্পাদন করে ইহা! বলাই ঝাহুল্য। এই জন)ই পাশ্চাত্য 

উৈষজ্া রদ্দাবলীর এগ সমাদর গ্রন্থকার অভিনব প্রণালী অবলহ্বনে আযুব্েদোক্ত 

ভৈষ্জযতন্ব নিন্ূপণ করিয়া আমুর্ষেদশাত্রের মহে?পকার সাঁধন করিয়াছেন। পুস্তকে 

প্রত্যেক উদ্ভিদের সংজ্ঞা পর্যযায় লক্ষণ বিশেষ বিশে €ণ ও ত্রিয়া এব প্রয়োগবিধি 
অতি বিশদ ভাবে প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় এব* তৎপরে ধোঞধল বঙ্গভাবায় বর্ণিত 

হওয়ায় উহার “বনৌযধিধর্প,* নামটা অন্র্থ হহয়াছে। কি চিকিৎসক, কি ছাত্র, কি 

গৃহস্থ সকলের পঞ্গেই পুস্তকথান সমান উপযোগী হইয়াছে। ঈদৃশ পুমুকের বহল 

প্রচার দেখিলে নিরতিশর আনন্দিত হইব। ইতাল+ পলধিতেন 

কলিকাতা, 

৩*শে না ১৩১৬ সাল ।) শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। 

121 981790ছ 0206107 00900085৪05 ঘা এ 

প্রশীদর্গী_ 
সহায়। 

সবিনয় নিবেদনম্ত 

কবিভূষণ মহাঁশ 

আপনার ক্কত প্ৰনৌষবিদপণ* এক অমূল্য ও অপুর গ্রস্থ। ইহা সম্পূর্ণরূপে নবা 

বৈদানিক্ষ প্রণালীতে লিখিত এব* সর্বতোভাবে সময়োপহোগী। ইহাদ্বারা আহম্মদ 
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পাঠার্থী ছাত্র ও আমুর্ধেদ তত্বান্বেধী জনসাধারণের এক স্ুমহৎ অভাবের মোচন হইবে 

ও প্রাচীন আর্ধ্য বিজ্ঞানের উপর প্রতীচ্য মনীধীগণের শ্রদ্ধা ও অন্গরাগ বর্দিত হইবে। 

গ্রন্থথানি সর্বতোভাবে নব্য উপকরণ যোৌজিত ও একান্ত সুপাঠ্য। কি বিন্তাসক্রমে, কি 

রচনাভঙ্গী, কি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের একত্র সমাবেশ, কি বৃক্ষগুল্াদির পরিচায়ক 

বর্ণনা, কোন বিষয়েই গ্রন্থের নৃনতা লক্ষিত হয় না। এই শ্রন্থ প্রণয়নে আপনি যেরূপ 

অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন ও যেরূপ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন 

তাহ! একান্ত প্রশংসার্হ। আপনার 'রাজবৈছ্” এই নাম অন্বর্থ হইয়াছে । গ্রন্থে যোজিত 

বৈছ্বাকশান্ত্রের বিবরণ বড়ই স্থলিখিত ও উপাদেয় হইপ্নাছে আঘুর্কেদের মূলান্বেষী ও প্র্ুতত্- 

বিলাসিগণের উহ অবশ্ঠ পাঠ্য । আপনার গ্রন্থের আদর অবশ্তস্তাবী | 

কলিকাতা, 

৩* নং তারকচাটুধ্যের লেন, শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী । 

২২৮০৯ 

[])6 খন 02103:2)19 0080109 0001000%5 91)6):190.__ 

কল্যাণবরেবু-_ 

আপনার প্রদত্ত “বনৌষধি দর্পণ” নামক গ্রন্থ খানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, এবং যত্ের 

সহিত তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। 

আমি চিকিৎসাশান্্রজ্ঞ নহি, স্থতর1ং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বাহুল্যে মতামত প্রকাশ করিবার 
অধিকার আমার নাই। তবে সঙ্ঞক্ষেপে এই পধ্যন্ত বলিতে পারি, পুন্তক খানি যে প্রণালীতে 

সঙ্লিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি সিদ্ধ, গ্রপ্থের বিষয়গুলি বর্ণগালাক্রমে সন্নিবেশিত 

হইয়াছে। প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । এবং সকল দ্রব্যেরই 

প্রচলিত বাঙ্গাল! নাম ও ইংরাজি নাঁষ দেওয়া হইয়াছে । অতএব পুস্তক খানি যে কেবল 

করিরাজ মহাশয়দিগের ব্যবহার যোগ্য হইবে এমত নহে, ইহা অন্টান্ত শ্রেণীর চিকিৎসক 

দিগের ও সাধারণ পাঠকের পক্ষেও পাঠোপযোগী হইয়াছে । এরপ গ্রন্থ অবশ্ঠই সর্বত্র 

সমাদৃত হইবে। কিমধিকমিতি। 

নারিকেলডাঙ্গা কলিকাতা, শুভানুধ্যায়ী-_ 

১৩ই ভাদ্র ১৩১৫ গ্রীগুরুদান বন্দোপাধ্যায় । 

1077 1760) 01127072 8920 উ,70.515969১11798,0176) 01 11869219, 116010%, 
05010061) 1190102] 90001, 08109%9,.-_- 

কবিরাজ শ্রীধুক্ত বিরজা চরণ গুপ্ত গুণীত “বনৌবধি-দর্প৭” নানক গ্রন্থ আদ্যোপাস্ত 
পাঠ করিয়া গরম আীতি লাভ করিলাদ। এরপ সু প্রণালীতে লিখিভ দ্রব্যগুণ পূর্বে আমার 
নয়ন গোচর হয় নাই । অগাধ আমুর্কেদ রত্বাকর দগ্থন করিয়া কবিরাজ মহাশয় যে সকল 
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রত উদ্ধার কধিঙ্জা ছন সে সকল একাধারে এই গ্রস্থে পাঠ করিয়া, সকলেই উপরৃত 
হইবেন। ইণরাজী গ্রন্থে আাযুবেদীয় দ্রব্যের যে সকল গুণ বর্ণিত আছে তাহারও সপ্গ্রহ 
করিতে গ্রস্থকরি ক্রটা ফরেন নাই। এই গ্রস্থের যখোচিত পচার হইলে মামি অতান্ত 
সখী হইব। 
শন" রায়বাগান স্ীট 7 প্রীহেমচন্তর পেন এম ডি কলিকাতা কা্বেল মেডিঃ কুলের 
কলিকাতা ৯৫1১০।*৮  ] মেটিরিয়া মেডিকার ভূতগুরব শিক্ষক 

ফোচবিহারের রজটবগ্য প্রীবিব্ধাচবণ গুপ্ত সহাশর় বনৌষধিদর্পণ নামক একখানি 
পুস্তক রটন| করিয়াছেন উহ! পাঠ করিয়া! অপ্ত/স্ত আনন্দিত হইলাম। ইহাতে বৈগ্ভক 
খরস্থের বিবরণ নাঁমক যে অধ্যায় আছে সেটী অতি সুন্দর হইয়াছ। গ্রন্থকার আরেক 
হইতে আরন্ত করিয়া এখন পর্যান্ত যত বৈগ্কগ্রস্থ লিখিত হইয়াছে তাহাদের একখানি 
তালিক। দিয়াছেন, এব* অনেক গ্রন্থের বিবরণও দিয়াছেন। ডাক্তার হার্ণলি যে প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া আম়ুকোদ গ্রন্থের কাল নির্ণহ্ করিয়াছেন হনিও সেই প্রণালী অবণশ্ব্ 
করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় সাঁপ তারিখ 1দতে সাহ্ণী হন নাই। কেবল কোঁন 
গ্রন্থ কাহার পূর্বে রচিত, ইহা নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এ প্রগার্শটী আপাততঃ 
সুন্দর বলিয়া বোধ হইলেও উহা স্থবিধ! বলিয়া বোধ হয় না। যে গ্রন্থের সাল তারিখ 
ঠিক হইয়াছে সেই গ্রস্থথানিকে প্রথম অবলম্বন করিয়া তাহাতে যে মকল গ্রন্থে উল্লেখ 
আছে সেইগুনি সন্ধান করা আবহক। তাহা হইলে কতকগুলি প্রাচীন পুন্তক পাওয়া! 
যায়| আবার সেইগুলিকে অবলঙন করিয়া অগ্রদর হইলে তাহাদেব পূর্বে যে সকল এস 
লিখিত হইগ্লাছে, জানিতে পাব যায়। এইকপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে কিছুকাঁধ পরে 
বৈদ্ভকের একখানি ইতিহাস লিখিবার উপায় হয়। যে প্রণালী অবশঙ্িত হইয়াছে তাঁহার 
অনেক দোধ। আত্রেয়দ'হিত। কবে লেখ হইয়াছিল জানিনা, কবে গ্রতিসংস্করগ হইয়াছে 
জানিন। কবে পু*ঃ প্রতিস স্বরণ হইয়াছে জানিনা কবে প্থম সংগ্রহগ্রস্থ লেখা আরম্ত হয় 
জাননন! এইকূপ জানি না জানি না করিয়া শেষ ১*৪* হইতে ১০৬* খৃষ্টান মধ্যে 
চক্রপাঁণির সংগ্রহ দেখিতে পাই। ইহাতে এরতিহাসিকেব আকাক্ষা দিবৃওি হয় না, কিন্ত 
সাধারণ লোকে বুঝে যে একটা ইতিহাস পাওয়। গিয়াছে। গবেষণা ক্ষান্ত হইয়া যা 
কবিরাজ মহাশয় খুব সাধধানে চলিয়াছেন অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক গ্রন্থ 
পুআানুপুঙ্ন্ধপে পড়িয়াছেন নিজে ধনে মনে একটা ইত্তিহাঁদ তৈয়ারী করিয়াছেন, 
অনেক নূতন কথ| বলিষ্াছেন কিন্তু বড় সাবধান বিষ! পাঠকগণকে সব দিতে পারেন 
নাই। যদি চক্তপাণি হইতে আরম্ভ করিতেন তিনি যতদুর বলিগ্না যাইতেন সেট! প্রমাণ 

হইত যাহা না বলিতে পারিতেল তাহীর অন্ত আর পঁচজনে সন্ধান করিতে পারিত। 
দে উদ্দেহাটা সিদ্ধ হয় নাই? 

তিনি যে মুদ্রিত কাটালগ হইতে বৈগ্যকগ্রস্থাবলীর নাম সংগ্রহ কবিয়াছেন তদ্যাতিরিক্ 
আরও বহুতর কাটালগ আছে। সে সবগুলি হইতে যদি সব নাম সংগ্রহ করিয়া দিতেন, 

এব" ই কাটালগ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিক্া দিতেন তবে একট! পাঁকা কাজ হইয়া থাকিত। 
তাহা হয় নাই। কিন্ত এধনও সময় আছে। দ্বিতীহ ধণ্ডে এইরূপ করিতে পারেন। 

যাহা হোক্ হেব্ূপভাবে বাজে গল ইতিহাস বলিয়া চলিতেছে, তাঁহার উচ্ছেদ করিয়া 
তিনি আমাদের বিশেষ উপকার বরিয়াছেন। আরও এক কথা আয়র্কদ গ্রন্থের বিবরণ 

* আঘূর্বেদপ্রস্থের বিবরণ লেখা ভার দুখ্য উদ নয়, মুখ্য উদদেস্ট বনৌষতিদর্পন। স্তর" আ 
সেটা অবান্তর কথ! মাত্র। সে অবান্তর কথ' তিনি ভালই 

তিনি যাহ! বলি্কাছেন সেট দেননি 

বলিয়াছেন। * * ৯ 
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ন্মভূমি_-পৌষ ১৩১৫ । 
বনৌবধিদর্পণ।-কোচবিহারের রাজবৈদ্ধ শ্রীযুক্ত বিরজাচরণগুপ্ত কাবভূষণ 

প্রণীত। জগৎপিতার সংসার উগ্ভানের উত্ভিজ্জাবলী ভিন্ন ভিন্ন $ধধে ব্যবহত হইয়া থাকে । 



(১৫) 

কিন্তু অধুনা হাঙারা আযূর্কেদিমতে চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের যধ্যে অনেকেই উ্ভিজ্ফের 
প্রাচীন নামের সহিত আধুনিক নামের সম্বন্ধ বাখিতে সন্দিহান হন, নামান্ুদারে উত্তিজ্ঞগুলি 
চিনির লইতে, অনেকে বেদিা নামে পরিচিত নীচ শ্রেণীর লোকের উপরেই নির্ভর 
করিফ্া। অনেক উদ্ভিজ্ঞ সংগ্রহ করেন, একথা বলিলে আমাদিগকে যোধ হু, অপরাধী 
হইতে হইবে না। আীযুক্ত কবিরা বিরজা চরণ গুপ্ত কবিভ্ষণ মহাশয় বহু পরিশ্রম 
সহকারে প্রন্কত উত্ভিজ্জ নির্বাচনের প্রবৃষ্ট উপায়বিধালে বিশেষ প্রচাম পাইকাঁছেন। 
কোন কোন উত্ভিজ্দের কি কি নাম পুর্ব ব্যবহার হইত আর কোন কোন দশের 
লোকের! কিট কি নামে নকল উত্ভিজ্জের পরিচয় ভ্ঞাত আছেন, কোন উত্ভিজ্জের কি 

গুণ, কোন কেন রোগাধকাকে কোন কোন উত্ভিচ্জ প্রথোঞ্জ; তাহার মাত্রার পরিমাণ 
কিরূপ, কবিভূষণ দহাশয় অতি গ'রস্ুটরূপে তাহা ব্যাখা করিয়া বুধাইয়াছেন। এতৎ গ্রন্থ 

সহ বিষয়ে কবিভণ মহাএযকে যে কত সন্ত ও ইংরালী পুস্তক পাঠ করিতে ইইদ্লাছে, 

ইহাতে তাহাব যে কত পরিশ্রম হইগ্জাছে পুস্তক খাঁনি আস্বোপাস্ত গাঠ করিলেই বিজ্ঞ 

লোকের! তাহা হরদয়গম কবিতে পারিবেন । এতৎ পাঠে চিকিৎমক মহাঁশ়গণের বিশেষ 

উপকার লাভ হইবে সে কথা বলাই বাহুলা। সপগ্রহকর্ী! কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত 

মহাশয় ব্বমাধারণের মহোপকার সাধন করিয়! বিশেষ প্রশ*সাভাজন হইগাছেন। এই 
গ্রন্থের প্রথমেই ৬৪ পৃষ্ঠা মাযুর্ষেদের ইতিহাস লিখিত হইক্াছে। 

বস্থমতী ৪ঠা বৈশাখ ১৩১৬। 
্বনৌবধিপর্পণ” নামক নব প্রকাশিত বৈগ্থক নিখ্টুর প্রথম খণ্ড কিছু দিন পূর্বে 

আমাদের হস্তগত হইয়াছে । কোচপিহারের ঝাজবৈগ্য শ্রীষুত কবিরাজ বিরদাচরণ গুপ্ত 

কবিছ্ষণ এই উপাদেয় গ্রন্থের প্রণেতা। কোচবিহারে মহারাজ তুপ বাহাহুরের ব্যয়ে 

এই গ্রন্থ ছুিত ও প্রকাশিত হইয়াছে) কোচবিহারপতি এই গ্র্থপ্রকাশের ব্যয় ভার 

বহন করি দেশবামীর কৃতল্রত) ভাঙন হইয়াছেন । 

" বিবিধ বৈদাক গ্রস্থর পার সঙ্ধলল কক্ষ প্রণেতা এই নিঘণ্টুর সন্কলন করিয়াছেন। 

সাহস করি বলিতে পারি তীহার শ্রম দার্থক হইয়াছে ।* এধুগে সমস্ত প্রাচীন নিধন্টুর 

সংগ্রহ ও অনুশীলন শিক্ষার্থীর পক্ষে সল্প নহে। কিন্তু বনৌবধিদপর্ণেব হায় সর্বাঙহনর 

সংগ্রহের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা অনায়াসে প্রাচীন নিখন্টুশাঙ্্ের উপদেশে ব্যুৎগন্ন ইইতে 

পাঁরিবে। গ্রস্থকারের পদ্চতির পরিগয় দিবার জন্য আমরা বকছুলেম গাছের পরিচয় 

পাঠকগণের গৌচর করিতেছি ।* * * 

ংগাঁছক স্বীয় বক্তব্যের পবে পনব্যমত” সমালোচনা নিবি করিয়াছেন ॥ এই পর্বারে 

সব গ্রস্থকাঁব ও গভীচ্য মতানুযারী মেটারিয়া মেভিক প্রস্কৃতির অভিমত উদ্ধৃত ও 

সমালোচিত হইগ়াছে।* * * 



(১৯৬১ 

এক কণার, বক বুদ্দ সম্বন্ধে প্রাচীন আযুর্কেদে ও বর্তমান বৈদ্যক শান্ছে যাহ! পাওয়া 

যাঁর, সংগ্রহকান তাহা একত্র গ্রথিত করিয়াছেন । অকারাদি বর্ণক্রমে সমন্ত বনৌষধি 

তত্ব এই ভাবে বিহৃভ হইতেছে । গ্রথম খণ্ডে পদ্রাঙ্গ”” পর্যন্ত একাশিত হ্ইয়াছে। 

আঁশা করি, অচিরে এই অপূর্ব সংগ্রহ সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। সংগ্রহকার 

শীযুচ বিঃজাঁচরণ গুপ্ত কবিভূষণ গ্রস্থারস্তে “বৈগ্যক গ্রস্থের যিবরণ” ও পনিঘণ্ট,র বিবরণে” 

ধে্ূপ পাণ্ডিত্য, গবেষণ। ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহ। দেখিলে বিশ্মিত হইতে 

হয়। গ্রন্থের শেবে যে “রোগাহ্সান্লিণী স্থচী” নন্ষিবিষ্ট হইয়াছে ভাহাও শিক্ষার্থীর পরম 

উপকারী হইয়াছে। কবিভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় 

দিয়াছেন, তাহা এই পলবগ্রাহী গাণ্ডিহ্যের দেশে আদর্শস্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে 

কবিভূষণ মঠ1শয়ের কীতিন্তস্ত পবনৌধধিদর্পণ” বঙ্গে সাহিত্যের গৌরব দ্বরূপ, ও শিক্ষার্থীর 

পরম হিতকারী, তাহা, আমর যুক্তকঠে নির্দেশ করিব। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর । 

বাঁধাই উৎকৃষ্ট । 

নব্যভারত-_জ্যৈষ্ঠ ও আয।ট ১৩১৬। 

বনৌধধিদর্পণ ১ম খণ্ড-_গ্ীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ দায়া প্রণীত ও 
প্রকাশিত। ১৪।২ বিডন্ ইট, মূল্য--৫২। মহামহোপাধ্যায় ভযুক্ত বিজয়রডর সেন 
মহাশয় উপক্রমণিক। লিখিয়াছেন। চরক, সুত'ত, 14ভট, হারীত, (সদ্ধযোগ, চক্রদ তব, 

বসেন এবং ভাঁবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে চিি “এ প্রসংদ যে সকল উদ্ভিদ ব্যবহত 

হইয়াছে, ইহাতে কেবল সেই সঞ্চল উরি (ববরণ বিকৃত হইয়াছে। উদ্দ সবলের 

সংস্কৃত নান প্রস্থতি বিবৃতির গর বাঙ্গালা ও লাটিন্ নামও প্রদত্ত হইছাছে। 
পুস্তকখানি সুবিস্ৃত এবং গারিপাটারূপে দুদ্রিত। প্রাচীন ও নব্যণত ও ব্যথ্যাত হইয়াছে 

এতদ্স্ধদ্ধে এরূপ সুন্দর গ্রন্থ এদেশে আর প্রকাশিত হইয়াছ কিনা, জানি না। বহু- 

ছাত্রের ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। গ্রস্থের বছুল গ্রচার আমরা প্রার্থনা করি। 
পুণ্তকথানি বিলাতী কাগজে ছাপা হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। 


